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HOMILIA PODCZAS  MSZY ŚW.  ODPRAWIONEJ  

13  MAJA NA PLACU  PRZED  SANKTUARIUM 

 

1. „Oto Matka twoja"  (J 19,27). 

 

 Liturgia dzisiejsza roztacza przed nami, drodzy bracia i siostry, szeroki horyzont 

dziejów człowieka i świata. Poprzez słowa Księgi Rodzaju myśl wraca od początku 

wszechrzeczy do dzieła stworzenia. Od pierwszej księgi biblijnej przechodzimy do ostatniej, 

do Apokalipsy, aby wzrokiem wiary oglądać „niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i 

pierwsza ziemia przeminęły" (Ap 21, 1). A zatem: początek i kres, Alfa i Omega (Ap 21,6). 

Kres jest jednak nowym początkiem, albowiem stanowi wypełnienie wszystkiego w Bogu: 

„przybytek Boga z ludźmi" (Ap 21,3). Tak oto pomiędzy pierwszym początkiem a tym 

nowym, ostatecznym początkiem toczą się dzieje człowieka, którego Bóg stworzył „na swój 

obraz", jak o tym mówi Słowo Boże: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz 

Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę" (Rdz 1,27). 

 2. W samym centrum tych dziejów człowieka i świata znajduje się krzyż Chrystusa na 

Golgocie. Człowiek stworzony mężczyzną i niewiastą odnajduje w tym krzyżu samą głębią 

własnej tajemnicy, która wyraża się w słowach Męża boleści skierowanych do Matki stojącej 

pod krzyżem: „Niewiasto, oto syn Twój"; a potem do umiłowanego ucznia: „Oto Matka 

twoja" (J 19, 26-27). 

 Człowiek stworzony na obraz Boga jest koroną całego stworzenia. Zdumiony jego 

wielkością psalmista woła: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i 

czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod 

jego stopy (...). O Panie, nasz Boże, (...) czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn 

człowieczy, że się nim zajmujesz?" (Ps 8, 6-7.2.5.). 

 Czymże jest człowiek? 

 Pytanie psalmisty musi zabrzmieć jeszcze większym zdumieniem wobec tej tajemnicy, 

która znajduje swój szczyt na Golgocie: Czymże jest człowiek, skoro Słowo-Syn współistotny 

Ojcu stał się człowiekiem, Synem Człowieczym, rodząc się z Dziewicy Maryi za sprawą 

Ducha Świętego? Czymże jest człowiek... skoro ten sam Syn Boży, a zarazem prawdziwy 

Człowiek przyjął na siebie grzechy wszystkich ludzi i poniósł je na ołtarz krzyża jako Mąż 

boleści, jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata? 

 Czymże jest człowiek? 

 Zdumienie psalmisty nad tajemniczą wielkością człowieka, zrodzone z kontemplacji 

dzieła stworzenia, zostaje przewyższone w kontemplacji dzieła Odkupienia. 

 Czymże jest człowiek? 

 3. Od początku ustanowiony został panem ziemi, panem widzialnego kosmosu. 

Jednakże jego wielkość nie wyraża się w tym tylko, że ziemię czyni sobie poddaną (por. Rdz 

l, 28). Wymiarem właściwym jego wielkości jest chwała Boża: jak napisze św. Ireneusz, 



„chwałą Bożą jest człowiek postawiony pośrodku świata stworzeń widzialnych i 

niewidzialnych, które wszystkie są przeniknięte chwałą Stwórcy: głoszą Jego chwałę. 

 I tak, poprzez dzieje widzialnego (i niewidzialnego) kosmosu wznosi się jakby 

niezmierzona Świątynia, zarys wiecznego królestwa Boga. Człowiek - mężczyzna i kobieta - 

od początku został postawiony pośrodku tej świątyni. On sam stał się centralnym jej 

wymiarem, prawdziwym „przybytkiem Boga z ludźmi", albowiem z miłości do człowieka 

Bóg wstąpił w stworzony wszechświat. Drodzy bracia, przybytek Boga z ludźmi osiąga swój 

szczyt w Chrystusie. On jest „nowym Jeruzalem" (por. Ap 21,2) wszystkich ludzi i ludów, bo 

wszyscy w Nim zostali wybrani do wiecznych przeznaczeń w Bogu. On też jest początkiem 

wiecznego królestwa Boga w dziejach człowieka, a królestwo to - w Nim i przez Niego - jest 

ostateczną rzeczywistością nieba i ziemi. Jest „nową ziemią i nowym niebem", w którym 

pierwsza ziemia i pierwsze niebo znajdą swe wypełnienie. 

 4.  Świadczy o tym krzyż na Golgocie, który jest krzyżem naszego Odkupienia. W 

tym krzyżu opowiedziane są całe dzieje człowieka, a są to zarazem dzieje grzechu i 

cierpienia. Są naznaczone łzami i śmiercią, jak świadczy Księga Apokalipsy: ileż tych łez w 

ludzkich oczach, ileż żałoby, krzyku, trudu człowieczego! (por. Ap 21, 4). A u kresu 

ziemskiego bytowania - śmierć. To ona jest miarą przemijania „pierwszego nieba i pierwszej 

ziemi", naznaczonych dziedzictwem grzechu. 

 Czyż nie taka jest prawda całej historii? Czyż nie potwierdza tej prawdy w sposób 

szczególny nasze stulecie, które przybliża się ku zakończeniu wraz z drugim milenium 

dziejów po Chrystusie? 

 5.  Krzyż Chrystusa nie przestaje dawać o tym świadectwa! Równocześnie on jeden - 

ten Chrystusowy krzyż - trwa poprzez dzieje człowieka jako znak pewności Odkupienia. Po-

przez krzyż swojego Syna Bóg powtarza z pokolenia na pokolenie swoją prawdę o 

stworzeniu: „Oto czynię wszystko nowe" (Ap 21, 5). Pierwsze niebo i pierwsza ziemia wciąż 

przemijają. Pozostaje wobec nich Chrystus bezbronny, wyniszczony do ostatka w śmiertelnej 

kaźni, Syn Człowieczy ukrzyżowany! A jednocześnie nie przestaje On być znakiem 

zwycięskiej pewności życia. Przez Jego śmierć rzucone zostało w ziemię ziarno 

niezwyciężonej mocy nowego życia. Jego śmierć jest początkiem Zmartwychwstania. 

„Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? (l Kor 15, 55). 

Poprzez krzyż na Golgocie zstępuje od Boga w dzieje ludzkości, w dzieje każdego stulecia 

„Miasto Święte -Jeruzalem Nowe (...) jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża" 

(Ap 21,2). 

 6. Jako pielgrzym, poruszony do głębi serca przedziwnym planem stworzenia i 

zbawienia, który Bóg powziął, aby spełnić to wszystko, do czego nas powołał, podążam wraz 

z wami do Nowej Jerozolimy. Wzywam was, drodzy bracia i siostry, byście przyjęli łaskę i 

orędzie, w tym miejscu szczególnie namacalne i wyraziste, i dzięki nim umieli upodobnić 

swoje drogi do dróg Bożych. Pozdrawiam was wszystkich, którzy pielgrzymujecie do Matki 

Bożej Fatimskiej i jesteście tu obecni fizycznie lub duchowo. Na tej Ziemi Maryi witam 

szczególnie serdecznie i z szacunkiem pana prezydenta Republiki, z serdecznym 

pozdrowieniem zwracam się również do Dom Alberto, biskupa Lerii i Fatimy - dziękując mu 

za miłe powitanie - oraz do innych obecnych tu czcigodnych braci w biskupstwie. Słowa 

braterskiego pozdrowienia, niosące nadzieję i otuchę, kieruję do Kościoła Angoli, obecnego 



tu w osobach swoich pasterzy, którzy z liczną grupą wiernych przybyli z pielgrzymką 

wdzięczności do swej Patronki w roku jubileuszu ewangelizacji swego kraju, która rozpoczęła 

się w Soyo, miejscowości, gdzie w XV w. Portugalczycy po raz pierwszy sprawowali Mszę 

św. i chrzcili pierwszych mieszkańców tej ziemi. Na koniec, poruszony Słowem Bożym z 

dzisiejszej liturgii eucharystycznej -„stworzył mężczyznę i niewiastę" (Rdz 1,27) - pragnę 

pozdrowić rodziny, życząc im wszelkich łask Bożych dla ich domostw, ich dzieci i ich 

wspólnego życia. Waszą najważniejszą powinnością jest wypełnianie w dziejach pierwszego 

błogosławieństwa Bożego: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się" (Rdz l, 28), przekazywanie 

„obrazu Boga" kolejnym pokoleniom. 

 Umiłowane rodziny, wasza ofiarna i pełna szacunku dla życia służba będzie możliwa 

dzisiaj - podobnie jak w przeszłości - jeśli zachowacie świadomość ludzkiej i 

nadprzyrodzonej godności waszych dzieci: każdy człowiek jest przedmiotem nieskończonej 

miłości Boga, który go odkupił. Rodziny, które nie uchylają się od swych powinności 

związanych z prokreacją, w duchu odpowiedzialnego rodzicielstwa i zaufania Bożej 

Opatrzności, dają światu niezastąpione świadectwo wyższych wartości. Są wezwaniem dla 

panującej mentalności przeciwnej życiu, są potępieniem tej mentalności, która do tego stopnia 

przeciwna jest życiu, że w wielu przypadkach ośmiela się je niszczyć już w łonie matki, 

dopuszcza się aborcji, którą Sobór nazywa haniebną zbrodnią (por. Gaudium et spes, 27). 

Proszę was zatem, drodzy ojcowie i matki rodzin, o tę służbę ofiarną i pełną szacunku dla 

życia. „Przeciw pesymizmowi i egoizmowi zaciemniającym świat, Kościół opowiada się za 

Życiem: w każdym życiu ludzkim umie odkryć wspaniałość owego „Tak", owego „Amen", 

którym jest sam Chrystus (por. 2 Kor l, 19; Ap 3, 14). Owemu „Nie", które zalewa i gnębi 

świat, przeciwstawia to żyjące „Tak", broniąc w ten sposób człowieka i świat przed tymi, 

którzy czyhają na życie i zadają mu śmierć" (Familiaris consortio, 30). 

  7. „Niewiasto, oto syn Twój". „Oto Matka twoja".  

 Sanktuarium fatimskie jest miejscem szczególnym, o niezwykłej wartości: niesie w 

sobie orędzie ważne dla epoki, w której żyjemy. Jest to tak, jakby tutaj u początku naszego 

stulecia te słowa z Golgoty odezwały się nowym echem. Maryja, stojąca pod krzyżem swego 

Syna, musiała raz jeszcze przyjąć wolę Chrystusa - Syna Bożego. Gdy na Golgocie Syn 

wskazywał Jej na jedynego człowieka, Jana, swego umiłowanego ucznia - tu musiała przyjąć 

wszystkich. Nas wszystkich - ludzi tego stulecia i jego trudnych, dramatycznych dziejów. W 

ludziach XX w. zdolność czynienia sobie ziemi poddaną wyraziła się z taką samą siłą jak 

dziedzictwo grzechu - wolność łamania Bożych przykazań i zaprzeczenia Jego istnieniu. 

Dziedzictwo grzechu coraz namiętniej wyraża się jako dążenie, by budować świat, świat 

stworzony przez człowieka, „tak jak gdyby Bóg nie istniał". I tak jakby nie istniał ten krzyż 

na Golgocie, w którym „śmierć i życie zwarły się z sobą w walce" (por. Sekwencja 

paschalna), aby objawiła się miłość potężniejsza od śmierci i chwała Boża, którą jest człowiek 

żyjący. Matko Odkupiciela! Matko naszego stulecia! Po raz drugi staję przed Tobą w 

fatimskim sanktuarium, aby ucałować Twe dłonie  za to, że niezłomnie stałaś pod krzyżem 

Twojego Syna, który jest krzyżem całych dziejów człowieka - również w naszym stuleciu. I 

stoisz nadal, wpatrzona w serca tych synów i córek, którzy będą należeli już do trzeciego 

milenium. Stoisz i trwasz, czuwając, nieustannie troszczysz się o nas jak matka i swym 



możnym wstawiennictwem podtrzymujesz płomień Chrystusowej światłości pośród ludów i 

narodów. Stoisz i trwasz, bo Jednorodzony Syn Boży, Twój Syn, powierzył Ci wszystkich 

ludzi, kiedy konając na krzyżu, wprowadził nas w nowy początek wszystkiego. Twoje 

uniwersalne macierzyństwo, o Dziewico Maryjo, jest niezawodną rękojmią zbawienia całej 

ludzkości. 

 Matko Odkupiciela! 

 Łaski pełna! 

 Bądź pozdrowiona, Matko zawierzenia wszystkich ludzkich pokoleń. 

 

 

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, Część II.  

Część II Bogarodzica pośrodku pielgrzymującego Kościoła  

1. Kościół, lud Boży — zakorzeniony wśród wszystkich narodów ziemi  

25. „Kościół «wśród prześladowań świata i pociech Bożych zdąża naprzód w 

pielgrzymce»52, zwiastując krzyż i śmierć Pana, aż przybędzie (por. 1 Kor 11, 26)”53. „Jak 

Izrael wedle ciała, wędrujący przez pustynię, nazwany już jest Kościołem Bożym (por. 2 Ezd 

13, 1; Lb 20, 4; Pwt 23, 1 nn.), tak nowy Izrael (...) nazywa się Kościołem Chrystusowym 

(por. Mt 16, 18), jako że Chrystus nabył go za cenę krwi swojej (por. Dz 20, 28), Duchem 

swoim go napełnił i w stosowne środki widzialnego i społecznego zjednoczenia wyposażył. 

Bóg powołał zgromadzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia i źródło 

pokoju oraz jedności i ustanowił  

Kościołem, aby ten Kościół był dla wszystkich razem i dla każdego z osobna widzialnym 

sakramentem owej zbawczej jedności”54.  

Sobór Watykański II mówi o Kościele pielgrzymującym, czyniąc analogię z Izraelem Starego 

Przymierza wędrującym przez pustynię. Ma więc owo pielgrzymowanie charakter także 

zewnętrzny: widzialny w czasie i przestrzeni, w której historycznie się dokonuje. Kościół 

bowiem ma „rozprzestrzenić się na wszystkie kraje” i dlatego „wchodzi w dzieje ludzkie, 

wykraczając równocześnie poza czasy i granice ludów”55. Jednakże istotny charakter 

pielgrzymowania Kościoła jest wewnętrzny. Jest to pielgrzymowanie przez wiarę „mocą Pana 

zmartwychwstałego”56, pielgrzymowanie w Duchu Świętym — danym Kościołowi jako 

niewidzialny Pocieszyciel (Parakletos) (por. J 14, 26; 15, 26; 16, 7). Tak więc, „idąc naprzód 

poprzez doświadczenia i uciski, krzepi się Kościół mocą obiecanej mu przez Pana łaski Bożej, 

aby (...) pod działaniem Ducha Świętego nieustannie odnawiał samego siebie, dopóki przez 

Krzyż nie dotrze do światłości, która nie zna zmierzchu”57.  



Właśnie na tej drodze-pielgrzymce Kościoła poprzez przestrzeń i czas, a bardziej jeszcze 

poprzez dzieje ludzkich dusz, Maryja jest obecna jako Ta „błogosławiona, która uwierzyła”, 

jako Ta, która „szła naprzód w pielgrzymce wiary”, uczestnicząc jak żadne inne stworzenie w 

tajemnicy Chrystusa. Uczy dalej Sobór: „Maryja, wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia, 

łączy w sobie i odzwierciedla najważniejsze treści wiary”58. Jest Ona — pośród wszystkich 

wierzących — jakby „zwierciadłem”, w którym odbijają się w sposób najgłębszy i 

najprostszy „wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 11).  

26. Kościół, zbudowany przez Chrystusa na Apostołach, stał się w pełni świadomy tych 

„wielkich Bożych dzieł” w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy wszyscy zgromadzeni w Wieczerniku 

„zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch 

pozwalał mówić” (Dz 2, 4). Od tej chwili też rozpoczyna się owa wędrówka wiary: 

pielgrzymowanie Kościoła poprzez dzieje ludzi i ludów. Wiadomo, że u początku tej 

wędrówki Maryja jest obecna. Wraz z Apostołami w Wieczerniku błaga „w modlitwach o dar 

Ducha”59.  

Jej droga wiary jest poniekąd dłuższa. Wcześniej zstąpił na Nią Duch Święty. Stała się Jego 

doskonałą Oblubienicą przy zwiastowaniu, przyjmując słowo Boga żywego i „okazując 

«pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego» i dobrowolnie uznając objawienie 

przez Niego dane”, co więcej, powierzając się w całej pełni Bogu przez „posłuszeństwo 

wiary”60, które kazało Jej odpowiedzieć aniołowi: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się 

stanie według twego słowa!”. Droga wiary Maryi, modlącej się w Wieczerniku, jest „dłuższa” 

niż droga innych tam zgromadzonych. Maryja ich na tej drodze „wyprzedza”, poniekąd im 

„przoduje”61; moment Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie został przygotowany nie tylko przez 

Krzyż, ale także przez moment zwiastowania w Nazarecie. „Itinerarium” Maryi spotyka się w 

Wieczerniku z drogą wiary Kościoła. W jaki sposób?  

Spośród tych, którzy trwali na modlitwie w Wieczerniku, przygotowując się do wyruszenia 

„na cały świat”, gdy otrzymają Ducha Świętego, Jezus powoływał niektórych stopniowo od 

chwili rozpoczęcia swego posłannictwa w Izraelu. Jedenastu  

z nich uczynił Apostołami i przekazał im posłannictwo, jakie sam otrzymał od Ojca. „Jak 

Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21) — powiedział Apostołom po 

zmartwychwstaniu. Czterdzieści zaś dni później, odchodząc od Ojca powiedział im jeszcze: 

„gdy Duch Święty zstąpi na was (...) będziecie moimi świadkami (...) aż po krańce ziemi” (Dz 

1, 8). Od momentu wyjścia z Wieczernika jerozolimskiego to posłannictwo zaczyna się 

wypełniać. Kościół rodzi się i rośnie poprzez świadectwo, jakie Piotr i Apostołowie dają 

Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu (por. Dz 2, 31-34; 3, 15-18; 4, 10-12; 5, 



30-32).  

Maryja nie otrzymała wprost tego apostolskiego posłannictwa Nie znajdowała się wśród tych, 

których Jezus posłał „na cały świat, aby nauczali wszystkie narody” (por. Mt 28, 19), 

przekazując im to posłannictwo. Natomiast w Wieczerniku, gdzie Apostołowie 

przygotowywali się do podjęcia swego posłannictwa wraz z przyjściem Ducha Prawdy — 

Maryja była z nimi. Była, „trwała na modlitwie” jako „Matka Jezusa” (Dz 1, 13-14), czyli 

Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To pierwsze zgromadzenie tych, którzy w 

świetle wiary zobaczyli „Jezusa, sprawcę zbawienia”62, było świadome, że był On Synem 

Maryi, a Ona Jego Matką. A jako taka, była od chwili poczęcia i narodzenia szczególnym 

świadkiem tajemnicy Jezusa: tej tajemnicy, która na ich oczach wyraziła się i potwierdziła 

Krzyżem i zmartwychwstaniem. Kościół więc od pierwszej chwili „patrzył” na Maryję 

poprzez Jezusa, tak jak „patrzył” na Jezusa przez Maryję. Była Ona dla ówczesnego Kościoła 

i pozostaje zawsze szczególnym świadkiem lat dziecięcych Jezusa, Jego życia ukrytego w 

Nazarecie, gdy „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała w swoim sercu” (Łk 2, 19; 

por. Łk 2, 51).  

Dla ówczesnego Kościoła i dla Kościoła wszystkich czasów Maryja była i pozostaje nade 

wszystko Tą „błogosławioną, która uwierzyła”: uwierzyła pierwsza. Od chwili zwiastowania i 

poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej, szła krok w krok z Jezusem w swojej 

macierzyńskiej pielgrzymce wiary. Szła poprzez lata Jego życia ukrytego w Nazarecie, szła w 

okresie zewnętrznego oddalenia, gdy rozpoczął „czynić i nauczać” (por. Dz 1, 1) pośród 

Izraela — szła nade wszystko poprzez straszliwe doświadczenie Golgoty. Teraz, gdy Maryja 

znajduje się z Apostołami w jerozolimskim Wieczerniku, u progu narodzin Kościoła, wiara 

Jej, zrodzona ze słowa zwiastowania, znajduje potwierdzenie. Anioł mówił wtedy do Niej: 

„poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki (...) będzie 

panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Niedawne 

wydarzenia Kalwarii otoczyły tę obietnicę ciemnością, a jednak nawet pod Krzyżem „nie 

ustawała wiara” Maryi. Pozostała wciąż Tą, która podobnie jak Abraham „wbrew nadziei 

uwierzyła nadziei” (por. Rz 4, 18). I oto po zmartwychwstaniu nadzieja odsłoniła właściwe 

swe oblicze, a obietnica zaczęła się przyoblekać w rzeczywistość. Przecież Jezus, przed 

odejściem do Ojca, powiedział Apostołom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (...) 

oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19. 20). Tak 

mówił Ten, który przez zmartwychwstanie objawił się jako Zwycięzca śmierci, jako Ten, 

którego panowaniu „nie będzie końca”, według zapowiedzi anioła.  

27. U progu narodzin Kościoła, u początku tej długiej pielgrzymki przez wiarę, która 



rozpoczęła się wraz z Pięćdziesiątnicą w Jerozolimie, Maryja była z tymi wszystkimi, którzy 

stanowili zalążek „nowego Izraela”. Była obecna jako wyjątkowy świadek  

tajemnicy Chrystusa. Kościół trwa na modlitwie razem z Nią, a równocześnie „patrzy na Nią 

w świetle Słowa, które stało się człowiekiem”. I tak było zawsze. Kiedy bowiem Kościół 

coraz „głębiej wnika w najwyższą tajemnicę Wcielenia”, rozmyśla także o Matce Chrystusa z 

głęboką czcią i pobożnością63. Maryja w sposób nierozdzielny należy do tajemnicy 

Chrystusa — i należy też do tajemnicy Kościoła od początku, od dnia jego narodzin. U 

podwalin tego, czym Kościół jest od początku — tego, czym wciąż ma się stawać z pokolenia 

na pokolenie pośród wszystkich narodów ziemi — znajduje się Ta, „która uwierzyła, że 

spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (por. Łk 1, 45). Ta właśnie wiara Maryi, która 

oznacza zaczątek Nowego i Wiecznego Przymierza Boga z ludzkością w Jezusie Chrystusie 

— ta heroiczna wiara Maryi „wyprzedza” apostolskie świadectwo Kościoła i trwa stale w 

jego sercu, utajona jako szczególne dziedzictwo objawienia się Boga. Wszyscy, którzy z 

pokolenia na pokolenie, przyjmując apostolskie świadectwo Kościoła, mają udział w 

tajemniczym dziedzictwie, uczestniczą poniekąd w wierze Maryi.  

Słowa Elżbiety: „Błogosławiona, któraś uwierzyła” idą więc za Maryją w dalszym ciągu, 

również w czasie Pięćdziesiątnicy; idą za Nią z pokolenia na pokolenie, wszędzie tam, gdzie 

rozprzestrzenia się przez świadectwo apostolskie i posługę Kościoła poznanie zbawczej 

tajemnicy Chrystusa. W ten sposób wypełniają się prorocze słowa Magnificat: 

„błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy Ten, 

który możny jest i Święte imię Jego” (por. Łk 1, 48-49). W ślad za poznaniem tajemnicy 

Chrystusa idzie błogosławieństwo Jego Matki jako szczególna cześć dla Theotókos. Jednakże 

w tej czci zawiera się zawsze błogosławieństwo Jej wiary. Dziewica z Nazaretu bowiem nade 

wszystko przez tę wiarę stała się błogosławioną, wedle słów Elżbiety. Ci więc, którzy z 

pokolenia na pokolenie, w różnych narodach i ludach ziemi, przyjmują z wiarą tajemnicę 

Chrystusa, Słowa Wcielonego i Odkupiciela świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do 

Maryi jako Jego Matki, ale zarazem szukają w Jej wierze oparcia dla swojej wiary. I to 

właśnie żywe uczestnictwo w wierze Maryi stanowi o Jej szczególnej obecności w ziemskim 

pielgrzymowaniu Kościoła jako nowego Ludu Bożego na całej ziemi.  

28. Jak mówi Sobór, „Maryja (...), wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia (...), gdy jest 

sławiona i czczona, przywołuje wiernych do swego Syna i do Jego ofiary oraz do miłości 

Ojca”64. W ten sposób wiara Maryi — u podstaw apostolskiego świadectwa Kościoła — 

staje się wciąż poniekąd wiarą pielgrzymującego Ludu Bożego: osób i wspólnot, środowisk i 

zgromadzeń, i różnych wreszcie grup istniejących w Kościele. Udziela się równocześnie 



drogą poznania i drogą serca. Zdobywa się ją lub odzyskuje nieustannie poprzez modlitwę. 

„Stąd też i w swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda się na Tę, co zrodziła 

Chrystusa, który po to począł się z Ducha Świętego i narodził z Dziewicy, aby przez Kościół 

także w sercach wiernych rodził się i wzrastał”65.  

Dzisiaj, kiedy w tym pielgrzymowaniu przez wiarę przybliżamy się do końca drugiego 

tysiąclecia chrześcijaństwa, Kościół — poprzez magisterium Soboru Watykańskiego II — 

pragnie zwrócić uwagę na to, jak widzi siebie samego jako „jeden Lud Boży zakorzeniony 

wśród wszystkich narodów ziemi” i na prawdę, według której wszyscy wierni, chociaż 

„rozproszeni po świecie, mają ze sobą łączność w Duchu Świętym”66.  

Można powiedzieć, że stale urzeczywistnia się w tej jedności tajemnica Pięćdziesiątnicy. 

Równocześnie też Apostołowie i uczniowie Pana pośród wszystkich narodów ziemi „trwają 

na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa” (por. Dz 1, 14). Stanowiąc z pokolenia na 

pokolenie „znak królestwa”, które nie jest z tego świata, równocześnie mają oni świadomość, 

iż wpośród tego świata „winni zbierać wespół z tym Królem, któremu narody zostały dane w 

dziedzictwo (por. Ps 2, 8)”67. Jemu bowiem Ojciec dał „tron Dawida, ojca Jego”. On też: 

„króluje w domu Jakubowym, a królestwu Jego nie będzie końca”.  

W tym oczekiwaniu przez tę samą wiarę, która uczyniła Ją błogosławioną, zwłaszcza od 

chwili zwiastowania, Maryja pozostaje wciąż obecna w dziele Kościoła, który wprowadza w 

świat królestwo Jej Syna68. Ta obecność Maryi znajduje zarówno w naszych czasach, jak w 

całych dziejach Kościoła, wielorakie środki wyrazu. Posiada ona też wieloraki zasięg 

działania: poprzez osobistą wiarę i pobożność wiernych, poprzez tradycje rodzin 

chrześcijańskich, czyli „kościołów domowych”, wspólnot parafialnych czy misyjnych, 

instytutów zakonnych, diecezji, poprzez przyciągającą i promieniującą moc wielkich 

sanktuariów, w których nie tylko jednostki czy środowiska miejscowe, ale niekiedy całe 

narody i kontynenty szukają spotkania z Matką Pana, z Tą, która jest błogosławiona, 

ponieważ uwierzyła, jest pierwszą wśród wierzących — i dlatego stała się Matką Emmanuela. 

Taka jest wymowa Ziemi Świętej, duchowej ojczyzny wszystkich chrześcijan jako ziemi 

rodzinnej Zbawiciela świata i Jego Matki. Taka też jest wymowa tylu świątyń, które wiara 

chrześcijańska zbudowała poprzez wieki w Rzymie i na całym świecie; i takich miejsc, jak 

Gwadelupa, Lourdes czy Fatima i innych w różnych krajach, wśród których jakże nie 

wspomnieć Jasnej Góry na mojej ziemi ojczystej? Można by mówić o swoistej „geografii” 

wiary i pobożności maryjnej, która obejmuje wszystkie miejsca szczególnego 

pielgrzymowania Ludu Bożego, który szuka spotkania z Bogarodzicą, aby w zasięgu 

matczynej obecności Tej, „która uwierzyła” znaleźć umocnienie swojej własnej wiary. 



Istotnie, w wierze Maryi, już przy zwiastowaniu, a ostatecznie u stóp Krzyża na Golgocie, 

otwarła się na nowo po stronie człowieka owa wewnętrzna przestrzeń, w której Przedwieczny 

Ojciec może „napełniać nas wszelkim błogosławieństwem duchowym”: przestrzeń „Nowego i 

Wiecznego Przymierza”69. Przestrzeń ta trwa nadal w Kościele, który jest w Chrystusie 

„sakramentem (...) wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 

ludzkiego”70.  

W tej też wierze, którą Maryja wyznała przy zwiastowaniu jako „służebnica Pańska”, i w 

której stale „przoduje” pielgrzymującemu Ludowi Bożemu na całej ziemi, Kościół 

„ustawicznie dąży do zespolenia z powrotem całej ludzkości (...) z Chrystusem — Głową w 

jedności Ducha Jego”71.  

2. Pielgrzymowanie Kościoła a jedność wszystkich chrześcijan  

29. „We wszystkich uczniach Chrystusowych Duch wzbudza tęsknotę i działanie, aby 

wszyscy w sposób ustanowiony przez Chrystusa, w jednej owczarni i pod jednym Pasterzem 

zjednoczyli się w pokoju”72. Pielgrzymowanie Kościoła, w naszej zwłaszcza epoce, 

naznaczone jest znamieniem ekumenizmu: chrześcijanie szukają dróg do odbudowania tej 

jedności, o jaką Chrystus modlił się dla swych uczniów i wyznawców w przeddzień męki — 

modlił się do Ojca: „proszę (...) aby wszyscy  

stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 

świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21). Jedność uczniów Chrystusa jest więc wielkim 

znakiem danym dla ożywienia wiary w świecie, podczas gdy ich podział stanowi 

zgorszenie73.  

Ten ekumeniczny ruch w oparciu o wyraźniejszą i powszechną świadomość naglącej potrzeby 

zjednoczenia wszystkich chrześcijan, znalazł ze strony Kościoła katolickiego swój 

przełomowy wyraz w dziele Soboru Watykańskiego II: trzeba, aby pogłębili oni w sobie 

samych i w każdej wspólnocie owo „posłuszeństwo wiary”, którego Maryja jest pierwszym i 

najbardziej świetlanym wzorem. Ponieważ zaś Ona „przyświeca Ludowi Bożemu w jego 

pielgrzymowaniu jako znak pewnej nadziei i pociechy” — dlatego „Soborowi (...) wielką 

radość i pociechę sprawia to, że także wśród braci odłączonych nie brak takich, co Matce 

Pana i Zbawiciela okazują cześć należną, szczególnie wśród chrześcijan wschodnich”74.  

30. Chrześcijanie wiedzą, że jedność między nimi zostanie przywrócona tylko wówczas, gdy 

będzie oparta na jedności wiary. Muszą oni rozwiązać niemałe różnice doktrynalne dotyczące 

tajemnicy i posłannictwa Kościoła, a niekiedy roli Maryi w dziele zbawienia75. Dialogi 



podejmowane przez Kościół katolicki z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi 

Zachodu76 skupiają się coraz bardziej wokół tych dwóch nierozłącznych aspektów tej samej 

tajemnicy zbawienia. Jeśli tajemnica Słowa Wcielonego pozwala nam dostrzec tajemnicę 

Boskiego macierzyństwa, a z kolei kontemplacja Matki Bożej wprowadza w głębsze 

zrozumienie tajemnicy Wcielenia, to trzeba to samo powiedzieć o tajemnicy Kościoła i o roli 

Maryi w dziele zbawienia Zgłębiając jedno i drugie, wyjaśniając jedno przy pomocy 

drugiego, chrześcijanie pragnący — zgodnie z zaleceniem swojej Matki — czynić to, co im 

powie Jezus (por. J 2, 5), zdołają wspólnie postąpić w owej „pielgrzymce wiary”, której 

Maryja jest również wzorem i która winna doprowadzić chrześcijan do jedności, jakiej 

pragnął ich jedyny Pan i tak pożądanej przez tych, którzy uważnie słuchają tego, co dzisiaj 

„Duch mówi do Kościołów” (Ap 2, 7. 11. 17).  

Jest tedy bardzo pożądane, aby Kościoły te i Wspólnoty kościelne spotkały się z Kościołem 

katolickim w zasadniczych punktach wiary chrześcijańskiej, także w tym, co odnosi się do 

Dziewicy Maryi. Uznają Ją one bowiem za Matkę Pana i przyjmują, że należy to do naszej 

wiary w Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Patrzą na Tę, która u stóp 

Krzyża przyjmuje za syna umiłowanego ucznia i on ze swej strony przyjmuje Ją za matkę.  

Dlaczego więc nie mielibyśmy wszyscy razem patrzeć na Nią jako na naszą wspólną Matkę, 

która modli się o jedność rodziny Bożej i która wszystkim „przoduje” na czele długiego 

orszaku świadków, wiary w jedynego Pana, Syna Bożego, poczętego w Jej dziewiczym łonie 

za sprawą Ducha Świętego?  

31. Pragnę ponadto podkreślić, jak bardzo Kościół katolicki, Kościół prawosławny i 

starożytne Kościoły Wschodnie czują się głęboko złączone przez miłość i cześć dla 

Theotókos. Nie tylko „podstawowe dogmaty chrześcijańskiej wiary o Trójcy Świętej i Słowie 

Bożym, które przyjęło ciało z Maryi Dziewicy, określono na Soborach powszechnych, które 

odbyły się na Wschodzie”77, ale również pod względem kultu  

liturgicznego „chrześcijanie wschodni wysławiają przepięknymi hymnami Maryję zawsze 

Dziewicę (...) Najświętszą Boga Rodzicielkę”78.  

Bracia z tych Kościołów przechodzili złożone koleje losu, ale ich dzieje zawsze były 

przeniknięte żywym pragnieniem działania w duchu chrześcijańskim i apostolskiego 

promieniowania, chociaż często znaczonego krwawymi nawet prześladowaniami. Są to dzieje 

wierności wobec Pana, prawdziwa „pielgrzymka wiary” poprzez miejsca i czasy, gdy 

chrześcijanie wschodni z bezgraniczną ufnością zwracali oczy ku Matce Bożej, oddawali Jej 

cześć i wzywali Ją w nieustannej modlitwie W trudnych chwilach swego ciężkiego życia 



chrześcijańskiego „uciekali się pod Jej obronę”79, świadomi, że znajdą w Niej potężną 

pomoc. Kościoły, które wyznają naukę Soboru Efeskiego, ogłaszają Dziewicę „prawdziwą 

Matką Boga”, ponieważ „Pan nasz, Jezus Chrystus (...) przed wiekami z Ojca zrodzony jako 

Bóg, w ostatnich (...) czasach dla nas i dla naszego zbawienia narodził się jako człowiek z 

Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki”80. Ojcowie greccy i tradycja bizantyjska, kontemplując 

Dziewicę w świetle Słowa, które stało się ciałem, próbowali przeniknąć głęboką więź łączącą 

Maryję jako Matkę Bożą z Chrystusem i Kościołem: Dziewica jest stałą obecnością w całym 

zasięgu zbawczej tajemnicy.  

Tradycje koptyjska i etiopska zostały wprowadzone w taką kontemplację tajemnicy Maryi 

przez św. Cyryla Aleksandryjskiego i z kolei czciły Ją rozkwitłą bujnie poezją81. Geniusz 

poetycki św. Efrema Syryjczyka, zwanego „cytrą Ducha Świętego”, opiewał niestrudzenie 

Maryję, wyciskając żywe do dziś piętno na całej tradycji Kościoła syryjskiego82.  

W swym hymnie pochwalnym ku czci Theotókos, św. Grzegorz z Narek, jedna z 

najsławniejszych postaci Armenii, w uniesieniu poetyckim zgłębia różne aspekty tajemnicy 

Wcielenia, a każdy z nich pomaga mu opiewać i wysławiać niezwykłą godność i wspaniałą 

piękność Maryi Dziewicy, Matki Słowa Wcielonego83.  

Nie dziwi nas zatem, że Maryja zajmuje uprzywilejowane miejsce w kulcie starożytnych 

Kościołów wschodnich, wyrażającym się niezrównaną obfitością świąt i hymnów.  

32. W bizantyjskiej Liturgii we wszystkich godzinach modlitwy brewiarzowej chwała Matki 

jest złączona z chwałą Syna i z tą chwałą, która przez Syna wznosi się ku Ojcu w Duchu 

Świętym. W anaforze, czyli modlitwie eucharystycznej św. Jana Chryzostoma, wspólnota 

zjednoczona, zaraz po epiklezie tak opiewa Matkę Bożą: „Prawdziwie godne to i 

sprawiedliwe wysławiać Ciebie, Bogarodzico, zawsze chwalebną i nieskalaną i Matkę 

naszego Boga. Czcigodniejszą od Cherubinów i nieporównanie sławniejszą od Serafinów, 

któraś w dziewictwie Boga-Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwie Bogarodzicę, uwielbiamy”.  

Pochwały wznoszące się ku Maryi w każdym sprawowaniu liturgii eucharystycznej 

kształtowały wiarę, pobożność i modlitwę wiernych W ciągu wieków przeniknęły całą ich 

postawę duchową, ożywiając głębokie nabożeństwo dla „Najświętszej Matki Boga”.  

33. W tym roku przypada 1200-lecie II Soboru powszechnego w Nicei (787 r.), który w 

zakończeniu znanego sporu co do kultu obrazów świętych orzekł, że według nauczania Ojców 

i powszechnej Tradycji Kościoła, wierni mogą czcić razem z Krzyżem także wizerunki Matki 

Bożej, Aniołów i Świętych w kościołach, w domach i przy drogach84. Ten zwyczaj zachował 

się na całym Wschodzie, a także na Zachodzie: wizerunki Maryi Dziewicy mają zaszczytne 



miejsce w świątyniach i domach. Maryja bywa na nich przedstawiana jako tron Boży, niosący 

Pana i podający Go ludziom (Theotókos) lub jako droga, która wiedzie do Chrystusa i ukazuje 

Go (Odigitria), lub jako modląca się Orędowniczka i znak obecności Bożej na drodze 

wiernych aż do dnia Pańskiego (Deisis), lub jako Opiekunka okrywająca Judy swym 

płaszczem (Pokrov) czy to jako miłosierna i najczulsza Dziewica (Eleousa). Zwykle bywa 

przedstawiana wraz z Synem, Dzieciątkiem Jezus w ramionach: właśnie to odniesienie do 

Syna wsławia Matkę. Czasem obejmuje Go z czułością (Glykofilousa), kiedy indziej 

hieratyczna zdaje się być pogrążona w kontemplacji Tego, który jest Panem dziejów (por. Ap 

5, 9-14)85.  

Wypada również przypomnieć ikonę Matki Bożej Włodzimierskiej, która stale towarzyszyła 

pielgrzymowaniu wiary ludu dawnej Rusi. Zbliża się pierwsze Milenium nawrócenia na 

chrześcijaństwo tych szlachetnych ziem: ziem ludzi prostych, myślicieli i świętych. Obrazy są 

i teraz jeszcze czczone na terenie Ukrainy, Białorusi i Rosji pod różnymi tytułami: świadczą 

one o wierze i duchu modlitwy tego Judu, który pomny jest obecności i opieki Matki Bożej. 

Najświętsza Panna jaśnieje na tych obrazach jako zwierciadło Bożego piękna, mieszkanie 

odwiecznej Mądrości, osoba modląca się, wzór kontemplacji, ikona chwały: Ta, która od 

zarania swego życia ziemskiego, mając wiedzę duchową niedostępną dla ludzkiego umysłu, 

przez wiarę osiągnęła najwyższy stopień poznania. Wspominam również wizerunek Dziewicy 

z Wieczernika, modlącej się z Apostołami w oczekiwaniu na Ducha Świętego: czy nie 

mógłby on stać się znakiem nadziei dla wszystkich, którzy w braterskim dialogu pragną 

pogłębić swoje posłuszeństwo wiary?  

34. Tak wielkie bogactwo chwały, zebrane z różnych form wielkiej tradycji Kościoła, 

mogłoby nam pomóc do tego, aby Kościół zaczął na nowo oddychać w pełni „obydwoma 

płucami”: chodzi o Wschód i Zachód. Jak już niejednokrotnie podkreśliłem, jest to dzisiaj 

bardziej konieczne niż kiedykolwiek. Stałoby się to wielką pomocą w rozwoju dialogu 

prowadzonego pomiędzy Kościołem katolickim i innymi Kościołami oraz Wspólnotami 

kościelnymi Zachodu86. Pielgrzymujący Kościół mógłby także dzięki temu śpiewać i 

przeżywać w sposób doskonalszy Magnificat.  

3. „Magnificat” Pielgrzymującego Kościoła  

35. Na współczesnym etapie swej wędrówki Kościół stara się odnaleźć utraconą w ciągu 

dziejów jedność wyznawców Chrystusa, aby okazać posłuszeństwo swemu Panu, który o tę 

jedność modlił się w przeddzień swojej męki. „Kościół «wśród prześladowań świata i pociech 

Bożych zdąża naprzód w pielgrzymce», zwiastując krzyż i śmierć Pana, aż przybędzie”87. 

„Idąc zaś naprzód poprzez doświadczenia i uciski krzepi się Kościół mocą obiecanej mu przez 



Pana łaski Bożej, aby w słabości cielesnej nie odstąpił od doskonałej wierności, lecz pozostał 

godną oblubienicą swego  

Pana i pod działaniem Ducha Świętego nieustannie odnawiał samego siebie, póki przez krzyż 

nie dotrze do światłości, która nie zna zmierzchu”88.  

Bogarodzica Dziewica jest stale obecna w, tym pielgrzymowaniu wiary Ludu Bożego do 

światła. Świadczy o tym w sposób szczególny hymn Magnificat, który — przejęty z głębi 

wiary Maryi przy nawiedzeniu — nie przestaje rozbrzmiewać w sercu Kościoła przez wieki. 

Świadczy o tym codzienne odmawianie go w czasie liturgii Nieszporów i w tylu innych 

okolicznościach pobożności osobistej lub wspólnotowej.  

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na 

uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 

pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię — a swoje 

miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia 

moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca 

władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym 

odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje — jak 

przyobiecał naszym ojcom — na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”. (Łk 1, 46-

55) 36. Kiedy Elżbieta pozdrowiła przybywającą do niej młodą krewną z Nazaretu, wówczas 

Maryja odpowiedziała słowami Magnificat. Elżbieta w swym pozdrowieniu dwukrotnie 

nazwała Maryję błogosławioną: naprzód ze względu na „owoc Jej łona”, następnie zaś — ze 

względu na Jej wiarę (por. Łk 1, 42. 45). Oba te błogosławieństwa nawiązywały bezpośrednio 

do momentu zwiastowania. I oto teraz, przy nawiedzeniu, gdy pozdrowienie Elżbiety daje 

świadectwo tamtego przełomowego momentu, wiara Maryi odsłania się na nowo — i na 

nowo się wyraża. To, co — w momencie zwiastowania — pozostawało ukryte w głębi 

„posłuszeństwa wiary”, to teraz niejako wybucha jasnym, ożywczym płomieniem ducha. 

Słowa, którymi Maryja przemawia na progu domu Elżbiety, stanowią natchnione wyznanie 

tej wiary, w której odpowiedź na słowo objawienia wyraża się duchowym i poetyckim 

uniesieniem całej Jej ludzkiej istoty ku Bogu. Poprzez wzniosłość, a zarazem wielką prostotę 

słów płynących ze świętych tekstów ludu Izraela89, przebija osobiste doświadczenie Maryi, 

ekstaza Jej serca. Jaśnieje w nich promień tajemnicy Boga, chwała niewypowiedzianej Jego 

świętości, odwieczna miłość, która w dzieje człowieka wkracza jako nieodwracalny dar.  

Maryja jest pierwszą, której udziałem staje się to nowe objawienie Boga, a w Nim nowe 

„samodarowanie się” Boga. I dlatego mówi: „Wielkie rzeczy uczynił mi (...). Święte jest Jego 

imię” — a słowa Jej wyrażają radość ducha, trudną poniekąd do wypowiedzenia: „rozradował 



się duch mój w Bogu, Zbawcy moim”, ponieważ — „najgłębsza prawda o Bogu i o zbawieniu 

człowieka jaśnieje w osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego 

objawienia”90. Maryja w uniesieniu  

wyznaje, że znalazła się jakby w samym sercu tej pełni Chrystusa. Jest świadoma, że w Niej 

wypełnia się obietnica, dana ojcom, a przede wszystkim „Abrahamowi (...) i jego potomstwu 

na wieki”: a więc w Niej jako Matce Chrystusa skupia się cała zbawcza ekonomia, w której 

objawiał się „z pokolenia na pokolenie” Ten, który jako Bóg Przymierza „zachowuje swoje 

miłosierdzie”.  

37. Kościół, który od początku swoje ziemskie pielgrzymowanie upodabnia do 

pielgrzymowania Bogarodzicy, stale powtarza za Nią słowa Magnificat. Z głębi wiary 

Dziewicy przy zwiastowaniu, przy nawiedzeniu, czerpie prawdę o Bogu Przymierza: o tym 

Bogu, który jest wszechmocny, a czyni „wielkie rzeczy” człowiekowi. „Święte jest Jego 

imię”. Słowa Magnificat wyrażają zwycięstwo u samego korzenia nad grzechem, który legł u 

początku ziemskich dziejów człowieka: mężczyzny i kobiety, był to zaś grzech niewiary, 

niedowierzania Bogu. Wbrew „podejrzeniu”, jakie wówczas ze strony „ojca kłamstwa” 

wtargnęło do serca Ewy, pierwszej niewiasty — Maryja, którą tradycja zwykła nazywać 

„nową Ewą”91 i prawdziwą „Matką żyjących”92, głosi z mocą niezmąconą prawdę o Bogu: o 

Bogu świętym i wszechmocnym, który — od początku — jest źródłem wszelkiego 

obdarowania. Jest Tym, który „uczynił wielkie rzeczy”. Stwarzając, obdarowuje On 

istnieniem wszystko, co istnieje. Stwarzając człowieka, obdarowuje go szczególną wśród 

stworzeń godnością Bożego obrazu i podobieństwa. Nie zatrzymując się zaś, pomimo grzechu 

człowieka, w swej zbawczej woli obdarowywania, daje siebie: w Synu: „tak (...) umiłował 

świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał” (J 3, 16). Maryja jest pierwszym świadkiem tej 

zdumiewającej prawdy, która w pełni rozwinie się poprzez „czyny i słowa” (por. Dz 1, 1) Jej 

Syna, ostatecznie zaś przez Jego Krzyż i zmartwychwstanie.  

Kościół, który pośród „doświadczeń i ucisków” nie przestaje powtarzać za Maryją słów 

Magnificat, „krzepi się” mocą tej prawdy o Bogu, która wówczas została wypowiedziana z 

tak niezwykłą prostotą, a równocześnie tą prawdą o Bogu pragnie rozjaśniać trudne i nieraz 

zawiłe drogi ziemskiego bytowania ludzi. Pielgrzymowanie Kościoła, które zbliża się do 

kresu drugiego tysiąclecia, wymaga ożywienia w realizowaniu jego posłannictwa. Kościół 

idzie za Tym, który powiedział o sobie: „posłał Mnie Bóg głosić dobrą nowinę ubogim” (por. 

Łk 4, 18) — i stara się z pokolenia na pokolenie wypełniać to samo posłannictwo.  

Ta „opcja na rzecz ubogich” ze strony Kościoła wpisana jest w Maryjne Magnificat w sposób 

zadziwiający. Bóg Przymierza, którego w uniesieniu serca wyznaje Dziewica z Nazaretu, jest 



równocześnie Tym, który „strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych (...), głodnych 

nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia (...), rozprasza pyszniących się (...), a swe 

miłosierdzie zachowuje dla tych, co się Go boją”. Maryja jest głęboko przeniknięta duchem 

„ubogich Jahwe”, którzy w modlitwie Psalmów oczekiwali swego zbawienia od Boga, 

pokładając w Nim całą ufność (por. Ps 25 [24]; 31 [30]; 35 [34]; 55 [54]). Ona zaprawdę głosi 

przyjście tajemnicy zbawienia, przyjście „Mesjasza ubogich” (por. Iz 11, 4; 61, 1). Czerpiąc z 

serca Maryi, z głębi Jej wiary, która się wyraziła w słowach Magnificat, Kościół coraz 

bardziej odnawia w sobie świadomość, że prawdy o Bogu zbawiającym, o Bogu, który jest 

źródłem wszelkiego obdarowania, nie można oddzielać od tej szczególnej opcji na rzecz 

ubogich i pokornych, która — wyśpiewana w Magnificat — wyraziła się następnie w słowach 

i czynach Jezusowych.  

Kościół więc jest świadom — a w naszej epoce świadomość ta szczególnie się wzmaga — że 

nie tylko nie może rozłączyć tych dwóch elementów orędzia, zawartego już w Magnificat, ale 

także musi bardzo pieczołowicie strzec tego znaczenia, jakie „ubodzy” oraz „opcja na rzecz 

ubogich” posiadają w słowie Boga żywego. Sprawa ta łączy się organicznie z chrześcijańskim 

znaczeniem wolności i wyzwolenia. „Maryja, całkowicie poddana Bogu i zupełnie zwrócona 

ku Niemu, u boku swego Syna, jest najdoskonalszą ikoną wolności i wyzwolenia ludzkości i 

wszechświata. To ku Niej Kościół, którego jest Matką i wzorem, winien zwracać swój wzrok, 

by zrozumieć w pełni sens swej misji”93.  
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ROZDZIAŁ I 

KONTEMPLOWAĆ CHRYSTUSA Z MARYJĄ 

 

Wspominanie Chrystusa z Maryją 

13. Kontemplować z Maryją to przede wszystkim wspominać. Należy jednak rozumieć to 

słowo w biblijnym znaczeniu pamięci (zakar), która aktualizuje dzieła dokonane przez Boga 

w historii zbawienia. Biblia jest opisem zbawczych wydarzeń, które mają swój punkt 

kulminacyjny w samym Chrystusie. Wydarzenia te nie należą tylko do 'wczoraj'; są także 

'dniem dzisiejszym' zbawienia. Aktualizacja ta urzeczywistnia się w szczególny sposób w 

liturgii: to, czego Bóg dokonał przed wiekami, nie dotyczy jedynie bezpośrednich świadków 



tych wydarzeń, ale swym darem łaski dosięga ludzi wszystkich czasów. Dotyczy to w pewien 

sposób także każdej innej praktyki pobożnej zbliżającej nas do tych wydarzeń: « wspominać 

je » w postawie wiary i miłości oznacza otwierać się na łaskę, jaką Chrystus uzyskał dla nas 

przez swe tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania. 

Dlatego, jeśli raz jeszcze za Soborem Watykańskim II należy potwierdzić, że liturgia jako 

sprawowanie kapłańskiego urzędu Chrystusa i jako kult publiczny « jest szczytem, do którego 

zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc », to 

trzeba także przypomnieć, że « życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej liturgii. 

Choć bowiem chrześcijanin powołany jest do wspólnej modlitwy, powinien także wejść do 

swego mieszkania i w ukryciu modlić się do Ojca (por. Mt 6, 6), a nawet, jak uczy Apostoł, 

winien modlić się nieustannie (por. 1 Tes 5, 17) » Różaniec ze swą specyfiką przynależy do 

tej urozmaiconej scenerii modlitwy 'nieustannej', a jeśli liturgia, jako działanie Chrystusa i 

Kościoła, jest zbawczym działaniem w pełnym tego słowa znaczeniu, to różaniec, jako 

'medytacja' o Chrystusie z Maryją, jest zbawienną kontemplacją. Zagłębianie się, tajemnica 

po tajemnicy, w życie Odkupiciela sprawia bowiem, że to, co On zdziałał, a liturgia 

aktualizuje, zostaje dogłębnie przyswojone i kształtuje egzystencję. 

 

Uczyć się Chrystusa od Maryi 

14. Chrystus jest Nauczycielem w całym tego słowa znaczeniu, jest objawiającym i samym 

Objawieniem. Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o 'nauczenie się Jego 

samego'. Jakaż nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż Maryja? Jeśli ze strony Boga to 

Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o 

Chrystusie (por. J 14, 26; 15, 26; 16, 13), wśród istot stworzonych nikt lepiej od Niej nie zna 

Chrystusa; nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego 

misterium. 

Pierwszy ze 'znaków', jakie uczynił Jezus —przemienienie wody w wino na weselu w 

Kanie — ukazuje nam Maryję właśnie w roli Nauczycielki, gdy zachęca sługi do wykonania 

poleceń Chrystusa (por. J 2, 5). Możemy sobie wyobrazić, że taką rolę spełniała Ona wobec 

uczniów po wniebowstąpieniu Jezusa, gdy pozostała z nimi oczekując na Ducha Świętego i 

umacniała ich w pierwszej misji. Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w 

'szkole' Maryi, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego 

przesłanie. 

Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją Ta, która 

uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej 

« pielgrzymki wiary », w której jest niezrównaną Mistrzynią. Wobec każdej tajemnicy swego 

Syna zachęca nas Ona, jak to było przy zwiastowaniu, do zadawania z pokorą pytań, które 

otwierają na światło, by na koniec okazać zawsze posłuszeństwo wiary: « Oto ja służebnica 

Pańska, niech mi się stanie według twego słowa » (Łk1, 38). 

 



Upodabniać się do Chrystusa z Maryją 

15. Istotnym znamieniem duchowości chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, by upodabniać 

się coraz bardziej do swego Mistrza (por. Rz 8, 29; Flp 3, 10. 21). Wylanie Ducha Świętego w 

chrzcie wszczepia wierzącego jako latorośl w krzew winny, którym jest Chrystus (por. J 15, 

5), czyni go członkiem Jego mistycznego Ciała (por. 1 Kor 12, 12; Rz 12, 5). Tej istniejącej 

od początku jedności musi jednak odpowiadać droga coraz większego upodabniania się do 

Niego, które winno coraz bardziej ukierunkowywać postępowanie ucznia zgodnie z 'logiką' 

Chrystusa: « To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie » (Flp 2, 5). 

Zgodnie ze słowami Apostoła trzeba « przyoblec się w Chrystusa » (Rz 13, 14; Ga 3, 27). 

Na duchowej drodze różańca, opartej na nieustannym kontemplowaniu — razem z Maryją 

— Chrystusowego oblicza, ten wymagający ideał upodabniania się do Niego jest osiągany 

przez obcowanie, które moglibyśmy nazwać « przyjacielskim ». Wprowadza nas ono w 

naturalny sposób w życie Chrystusa i pozwala nam jakby « oddychać » Jego uczuciami. W 

związku z tym bł. Bartłomiej Longo stwierdza: « Jak dwóch przyjaciół, którzy często razem 

przestają, zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach, tak też my, prowadząc serdeczne 

rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to 

samo życie przez komunię, możemy, na ile byłaby do tego zdolna nasza małość, stać się do 

Nich podobni i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego, ubogiego, 

ukrytego, cierpliwego i doskonałego ». 

Gdy chodzi o ten proces upodabniania się do Chrystusa przez różaniec, zawierzamy się 

szczególnie macierzyńskiemu działaniu Najświętszej Dziewicy. Ta, która jest Rodzicielką 

Chrystusa, sama należąc do Kościoła jako jego « najznakomitszy i całkiem szczególny 

członek », jest równocześnie 'Matką Kościoła'. Będąc nią, ustawicznie 'rodzi' dzieci 

mistycznego Ciała swego Syna. Czyni to poprzez wstawiennictwo, wypraszając dla nich 

niewyczerpane wylanie Ducha. Jest Ona doskonałą ikoną macierzyństwa Kościoła. 

Różaniec przenosi nas mistycznie, byśmy stanęli u boku Maryi, troszczącej się o ludzkie 

wzrastanie Chrystusa w domu w Nazarecie. Pozwala Jej to wychowywać nas i kształtować z 

tą samą pieczołowitością, dopóki Chrystus w pełni się w nas nie « ukształtuje » (por. Ga 4, 

19). To działanie Maryi, oparte całkowicie na działaniu Chrystusa i zupełnie Mu 

podporządkowane, « nie przeszkadza w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z 

Chrystusem, ale ją umacnia ». Jest to jasna zasada wyrażona przez Sobór Watykański II. 

Mocno doświadczyłem tej prawdy w moim życiu i uczyniłem z niej podstawę mojej dewizy 

biskupiej: « Totus tuus ». Inspiracją tej dewizy jest, jak wiadomo, doktryna św. Ludwika 

Marii Grignion de Montforta, który tak wyjaśniał rolę Maryi w procesie upodabniania 

każdego z nas do Chrystusa: « Ponieważ cała doskonałość nasza polega na upodobnieniu się 

do Chrystusa Pana, na zjednoczeniu z Nim i poświęceniu się Jemu, przeto najdoskonalszym 

ze wszystkich nabożeństw jest bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do 

Chrystusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca. A że ze wszystkich 

stworzeń najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najświętsza, wynika stąd, że spośród 

wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najlepiej poświęca Zbawicielowi naszemu i ją z 

Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jego świętej Matki. Im bardziej 



poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa ». Nigdzie drogi Chrystusa i 

Maryi nie jawią się tak ściśle złączone, jak w różańcu. Maryja żyje tylko i wyłącznie w 

Chrystusie i ze względu na Chrystusa! 

 

Prosić Chrystusa z Maryją 

16. Chrystus polecił nam zwracać się do Boga wytrwale i ufnie, byśmy zostali wysłuchani: 

« Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam » (Mt 7, 7). 

Podstawą tej skuteczności modlitwy jest dobroć Ojca, ale również pośrednictwo u Niego ze 

strony samego Chrystusa (por. 1 J 2, 1) i działanie Ducha Świętego, który « przyczynia się za 

nami » zgodnie z wolą Bożą (por. Rz 8, 26-27). My bowiem « nie umiemy się modlić tak, jak 

trzeba » (Rz 8, 26) i czasem nie zostajemy wysłuchani, gdyż modlimy się źle (por. Jk 4, 2-3). 

Modlitwę, którą Chrystus i Duch Święty wzbudzają w naszym sercu, Maryja wspiera 

swym matczynym wstawiennictwem. « Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez 

modlitwę Maryi ». Jeśli bowiem Chrystus, jedyny Pośrednik, jest Drogą naszej modlitwy, to 

Maryja, najpełniej jaśniejąca Jego blaskiem, ukazuje Drogę. « Na podstawie tego 

szczególnego współdziałania Maryi z działaniem Ducha Świętego Kościoły rozwinęły 

modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając ją na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego 

misteriach ». Na weselu w Kanie Galilejskiej Ewangelia przedstawia właśnie skuteczność 

wstawiennictwa Maryi, która występuje wobec Jezusa jako rzeczniczka ludzkich potrzeb: 

« Nie mają już wina » (J 2, 3). 

Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki 

Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od 

Serca Syna. Jest Ona « wszechmocna z łaski », jak — używając śmiałego wyrażenia, które 

należy właściwie rozumieć — określił to bł. Bartłomiej Longo wswej Suplice do Królowej 

Różańca świętego. To przekonanie począwszy od Ewangelii, umacniało się w ludzie 

chrześcijańskim na drodze doświadczenia. Wielki poeta Dante wspaniale je wyraził w duchu 

św. Bernarda: « Pani, tej jesteś mocy i szczodroty, że kto chcąc łaski do Cię nie ucieka, taki 

bez skrzydeł waży się na loty ». W różańcu błagamy Maryję, Przybytek Ducha Świętego (por. 

Łk 1, 35), a Ona staje przed Ojcem, który obdarzył Ją pełnią łask, i przed Synem zrodzonym z 

Jej łona, modląc się z nami i za nas. 

 

Głosić Chrystusa z Maryją 

17. Różaniec jest także drogą głoszenia i zgłębiania misterium Chrystusa, na której ono wciąż 

na nowo przedstawia się na różnych płaszczyznach doświadczenia chrześcijańskiego. 

Wzorcem jest modlitewna i kontemplacyjna prezentacja, której celem jest ukształtowanie 

ucznia według Serca Chrystusa. Kiedy bowiem w modlitwie różańcowej uwzględni się 

odpowiednio wszystkie elementy, aby medytacja była skuteczna, zwłaszcza przy odmawianiu 

wspólnotowym w parafiach i sanktuariach, powstaje szczególna sposobność katechezy, którą 

duszpasterze winni umieć wykorzystać. Matka Boża Różańcowa również w ten sposób 



prowadzi dalej swe dzieło głoszenia Chrystusa. Historia różańca pokazuje, jak tej modlitwy 

używali zwłaszcza dominikanie, gdy Kościół przeżywał trudne chwile z powodu szerzenia się 

herezji. Dziś stoimy wobec nowych wyzwań. Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z 

wiarą tych, którzy byli przed nami? Różaniec zachowuje całą swą moc i pozostaje narzędziem 

nie do pominięcia pośród środków duszpasterskich każdego dobrego głosiciela Ewangelii. 

 

 


