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1. Przyzwyczaili siê Polacy w licznych momentach swoich dziejów, wymagaj¹cych
powiedzenia trudnego tak, powtarzaæ s³owa Maryi: Niech siê stanie wed³ug s³owa twego (£k
1, 38) i Jej Syna: B¹dŸ wola Twoja (por. Mt 6, 10). Na p³yn¹ce spod codziennego krzy-
¿a wezwanie do wytrwa³ej wiernoœci: Oto syn Twój…, Oto Matka Twoja… (J 19,
25–27), przyzwyczaili siê odpowiadaæ apelem: Jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam…
Gdy nale¿y przypomnieæ o zobowi¹zaniach wiary, z Jasnej Góry padaj¹ na glebê su-
mieñ s³owa pasterzy: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5). 

Przyzwyczailiœmy siê — wi¹¿¹c nasze têsknoty z Jej, Maryi, zawierzeniem —
pielgrzymowaæ do licznych w naszym kraju miejsc uœwiêconych Jej obecnoœci¹, szep-
taæ ró¿aniec i zawierzaæ Jej siebie, swoje rodziny i Ojczyznê. 

Od Niej uczymy siê nazaretañskiego sensu i piêkna ¿ycia codziennego, w Niej
i przez Ni¹ odnajdujemy wartoœæ kobiecoœci w wierze. I pragniemy byæ Koœcio³em
ws³uchanym, jak Ona, w g³os Boga, s³u¿¹cym jak Ona i jak Ona wiernym pod
Krzy¿em.

2. Sobór Watykañski II w sposób szczególny odda³ zwi¹zek Matki Chrystusa
z Koœcio³em, poœwiêcaj¹c Jej rozdzia³ wieñcz¹cy „Konstytucjê Dogmatyczn¹ o Ko-
œciele”. Tekst ten czêsto nazywa siê Wielk¹ Kart¹ wspó³czesnej mariologii. W Katechi-
zmie Koœcio³a Katolickiego, podobnie jak w soborowej Konstytucji, wyk³ad nauki
o Matce Bo¿ej zosta³ w³¹czony w wyjaœnienie tajemnicy Chrystusa i Koœcio³a1.
Myœl Soboru znalaz³a swoj¹ kontynuacjê w nauczaniu papie¿y koñca Drugiego Ty-
si¹clecia. Pawe³ VI 21 listopada 1964 roku og³osi³ Maryjê Matk¹ Koœcio³a. W en-
cyklice „Mense maio” z 1965 roku i w adhortacjach apostolskich „Signum ma-
gnum” z 1967 roku i „Marialis cultus” z 1974 roku, papie¿ ten przypomnia³ Ÿró-
d³a i poda³ formy autentycznej pobo¿noœci maryjnej. 

Jan Pawe³ II, czyni¹c zawo³aniem swojej pos³ugi s³owa Totus Tuus, wyjête z aktu
oddania œw. Ludwika Marii Grignon de Montfort, od pocz¹tku zawierzy³ Maryi z³o-
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¿on¹ w jego d³onie misjê Nastêpcy œw. Piotra. Na trasie papieskich pielgrzymek
uprzywilejowane miejsce zajmuj¹ sanktuaria Maryjne od Guadelupe do Ostrej Bra-
my. Jasnogórskie sanktuarium Czarnej Madonny sta³o siê niezmiennym punktem
papieskiego pielgrzymowania do Ojczyzny. W ka¿dym dokumencie Jana Paw³a II
mo¿na znaleŸæ odniesienie do Matki Bo¿ej i powierzenie Jej omawianych spraw. Oj-
ciec Œwiêty poœwiêci³ miejscu B³ogos³awionej Dziewicy w ¿yciu pielgrzymuj¹cego
Koœcio³a encyklikê „Redemptoris Mater” z 1987 roku i cykl katechez œrodowych
z lat 1995–1997. 

Jest wiêc rzecz¹ naturaln¹, ¿e — w³¹czaj¹c siê w ten wielki nurt zawierzenia
i dzieciêcej ufnoœci wobec Matki Najœwiêtszej — Synod Plenarny Koœcio³a w Pol-
sce, w swoim ostatnim dokumencie podejmuje naukê o miejscu Maryi w Tajemnicy
Chrystusa i Koœcio³a, a zarazem zawierza Królowej Narodu dzie³o nowej ewangeli-
zacji i porz¹dkowania domu ojczystego. 

W TAJEMNICY CHRYSTUSA

W misterium Wcielenia

3. „Maryja — stwierdza Jan Pawe³ II w encyklice „Redemptoris Mater” — nie
przestaje byæ «Gwiazd¹ Przewodni¹» dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymuj¹
przez wiarê. Je¿eli wznosz¹ oni ku Niej oczy na ró¿nych miejscach ziemskiego byto-
wania, to dlatego, ¿e zrodzi³a Syna, którego Bóg ustanowi³ „pierworodnym miêdzy
wielu braæmi” (por. Rz 8, 29) — a tak¿e dlatego, ¿e w zrodzeniu i wychowywaniu
tych¿e braci i sióstr Maryja wspó³dzia³a sw¹ macierzyñsk¹ mi³oœci¹”2. Nie ulega w¹t-
pliwoœci, ¿e tajemnica Bo¿ego macierzyñstwa Maryi jest kluczem do zrozumienia po-
zosta³ych tajemnic maryjnych i odczytania w³aœciwego ich znaczenia. Maryja w ca³ym
swoim ¿yciu jest ukierunkowana ku Chrystusowi, na Niego zawsze wskazuje i do
Niego prowadzi. „Maryja jest «Matk¹ Bo¿¹», poniewa¿ jest Matk¹ wiecznego Syna
Bo¿ego, który sta³ siê cz³owiekiem i który sam jest Bogiem”3. Istota Jej pos³annic-
twa, jej przywileje i ³aski maj¹ swe odniesienie do Chrystusa i jedynie w Nim odnaj-
duj¹ swój w³aœciwy sens.

Udzia³ Matki Chrystusa w dziele Jej Syna — Odkupiciela, wi¹¿e J¹ równie¿ g³ê-
boko z Koœcio³em. Jej wiara, mi³oœæ, doskona³e zjednoczenie z Chrystusem, dziewic-
two a zarazem macierzyñstwo s¹ dla niego niedoœcignionym wzorem4. 

4. „Wyra¿enie u¿yte w definicji dogmatu o Wniebowziêciu: «Niepokalana Mat-
ka Boga, Maryja zawsze dziewica» sugeruje œcis³y zwi¹zek miêdzy dziewictwem a ma-
cierzyñstwem Maryi. Te dwa przywileje s¹ w cudowny sposób zjednoczone w zro-
dzeniu Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego cz³owieka. Tak wiêc dziewictwo
Maryi jest œciœle z³¹czone z Jej Bo¿ym macierzyñstwem i doskona³¹ œwiêtoœci¹”5.
Maryja zostaje wprowadzona w tajemnicê Chrystusa przez zwiastowanie anielskie,
które jako objawienie tajemnicy Wcielenia jest jednoczeœnie objawieniem Bo¿ego
Macierzyñstwa i œwiêtoœci Maryi. „Maryja wybra³a ¿ycie dziewicze, gdy¿ pragnê³a
oddaæ ca³e swoje serce Bogu”6. W opowiadaniach ewangelicznych uznaje siê „dzie-
wicze poczêcie za dzie³o Bo¿e, przekraczaj¹ce wszelkie rozumienie i wszelkie ludz-
kie mo¿liwoœci: «Z Ducha Œwiêtego jest to, co siê w niej poczê³o» — mówi anio³ do
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Józefa o Maryi, jego Ma³¿once (Mt 1, 20). Koœció³ widzi w tym wype³nienie Bo¿ej
obietnicy danej przez proroka Izajasza: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna» (Iz
7, 14; Mt 1, 23)”7. 

W tajemnicy Wcielenia Bóg objawia siê jako Ten, który zawsze szanuje ludzk¹
wolnoœæ. Czyni to tak¿e w tym istotnym momencie dziejów zbawienia: „By³o zaœ
wol¹ Ojca mi³osierdzia, aby Wcielenie poprzedzi³a zgoda Tej, która przeznaczona zo-
sta³a na Matkê”8. OdpowiedŸ Maryi — Dziewicy g³adz¹cej g³owê Wê¿a, jest tajem-
nic¹ pos³uszeñstwa, która pozostaje niezrozumiana przez moce Z³a, albowiem „Ksi¹-
¿ê tego œwiata nie zna³ dziewictwa Maryi i Jej rozwi¹zania, jak równie¿ œmierci Pana;
te trzy niezwyk³e tajemnice dokona³y siê w milczeniu Boga”9. 

5. „Wszystko, co Maryja ma i czym siê sta³a dziêki dobrowolnej zgodzie i wspó³-
pracy, zawdziêcza swemu Synowi i dzia³aniu Ducha Œwiêtego. Dziewica jest ca³a œwiê-
ta, poniewa¿ od pocz¹tku by³a œwiêtym przybytkiem Ducha Œwiêtego. On to uczyni³ Ma-
ryjê swoj¹ œwi¹tyni¹ i najczystsz¹ Oblubienic¹. W tym kontekœcie wyra¿enie Oblubie-
nica Ducha Œwiêtego oznacza zjednoczenie mistyczne pomiêdzy osob¹ Maryi i Duchem
Œwiêtym, który daje ¿ycie. U podstaw macierzyñstwa Maryi rozci¹gaj¹cego siê na ca-
³¹ ludzkoœæ jest zawsze Duch Œwiêty; wszystko bowiem w porz¹dku ³aski zosta³o wy-
s³u¿one przez Chrystusa i skuteczne dziêki Duchowi. Jak Maryja w Wieczerniku
wœród Aposto³ów jest b³agaj¹c¹ o dar Ducha Œwiêtego, tak podobnie Duch Œwiêty
w nas modli siê i wstawia za nami”10. 

Tak wiêc Duch Œwiêty, który uczyni³ Maryjê miejscem szczególnej swojej obec-
noœci, jawi siê jako Ÿród³o Jej p³odnoœci i w swoim dzia³aniu nie ogranicza siê do ta-
jemnicy Chrystusa, lecz ogarnia równie¿ Jego Mistyczne Cia³o — Koœció³. Maryja
wiêc jest nie tylko wzorem — pierwowzorem — dla Koœcio³a, lecz czymœ wiêcej,
gdy¿ wspó³dzia³a sw¹ macierzyñsk¹ mi³oœci¹ w rodzeniu i wychowywaniu synów i có-
rek Koœcio³a–Matki. 

W misterium Odkupienia

6. Maryja by³a zwi¹zana z Chrystusem w sposób szczególny i wyj¹tkowy ju¿
od pierwszej chwili swego ¿ycia. Koœció³ wierzy, ¿e od swego poczêcia, moc¹ szcze-
gólnej ³aski Wszechmocnego Boga, ze wzglêdu na przysz³e zas³ugi Chrystusa, zo-
sta³a zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego11. Ten przywilej Nie-
pokalanego Poczêcia oznacza równie¿, ¿e Maryja posiada od pocz¹tku niezwyk³¹
œwiêtoœæ, której Ÿród³em jest Jej Bo¿y Syn. „Maryja zosta³a «ubogacona od pierw-
szej chwili poczêcia blaskami szczególnej zaiste œwiêtoœci»; œwiêtoœæ ta pochodzi
w ca³oœci od Chrystusa; jest Ona «odkupiona w sposób wznioœlejszy ze wzglêdu na
zas³ugi swego Syna». Bardziej ni¿ wszystkie inne osoby stworzone, Ojciec nape³ni³
J¹ «wszelkim b³ogos³awieñstwem […] na wy¿ynach niebieskich — w Chrystusie»
(Ef 1, 3). Wybra³ J¹ «z mi³oœci przed za³o¿eniem œwiata, aby by³a œwiêta i nieska-
lana przed jego obliczem» (por. Ef 1, 4)”12. W tej œwiêtoœci wytrwa³a a¿ do koñca.
Z³o nie znalaz³o w Niej ¿adnego miejsca, chocia¿ by³o obecne wokó³ Niej i zmu-
sza³o J¹ do wyboru.

7. Koœció³ wierzy, ¿e Maryja w ka¿dej chwili swego ¿ycia pozostawa³a zjedno-
czona z Trójc¹ Œwiêt¹, przechodz¹c zwyciêsko wszystkie próby i cierpienia. Œwiêtoœæ
cz³owieka mierzy siê bliskoœci¹ i mi³oœci¹ do Jezusa, dlatego œwiêtoœæ Jego Matki jest
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œwiêtoœci¹ niepowtarzaln¹ i jedyn¹. U kresu swego ¿ycia Maryja otrzyma³a szczegól-
ny rodzaj chwa³y w postaci Wniebowziêcia: „Na koniec Niepokalana Dziewica, za-
chowana od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dope³niwszy biegu ¿ycia ziemskie-
go z cia³em i dusz¹ wziêta zosta³a do chwa³y niebieskiej i wywy¿szona przez Pana
jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobni³a siê do Syna swego, Pana panu-
j¹cego oraz zwyciêzcy grzechu i œmierci”13. W ten sposób Tajemnica Paschalna
Chrystusa doskonale zaowocowa³a w ¿yciu Jego Matki. Jako pierwsza w pe³ni
uczestniczy Ona w zbawieniu przygotowanym dla wszystkich ludzi. Tym samym
Wniebowziêta jest znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla ca³ego pielgrzymu-
j¹cego Ludu Bo¿ego14.

8. Maryja, milcz¹co obecna na drogach S³owa Syna i pod Jego Krzy¿em, w sposób
szczególny uczestniczy³a w dziele Odkupienia cz³owieka. Na Golgocie „najpe³niej ze
swym Jednorodzonym wspó³cierpia³a i z ofiar¹ Jego z³¹czy³a siê matczynym duchem,
z mi³oœci¹ zgadzaj¹c siê, aby dozna³a ofiarniczego wyniszczenia ¿ertwa z Niej narodzo-
na”15. Wten sposób Maryja przez akt czynnej mi³oœci „ofiaruje swego Syna jako «¿er-
twê» na przeb³aganie za grzechy ca³ej ludzkoœci, […] zaœ «stanie» Dziewicy pod krzy-
¿em odnosi siê do Jej niewzruszonej pewnoœci oraz wyj¹tkowego mêstwa w przyjêciu
cierpieñ”16. Koœció³ „podkreœla jednak wyraŸnie ró¿nicê pomiêdzy Maryj¹ a Synem
w dziele zbawienia, wskazuj¹c na podporz¹dkowanie Dziewicy, jako Wspó³pracownicz-
ki, jedynemu Odkupicielowi”17. 

MARYJA W TAJEMNICY KOŒCIO£A

Macierzyñstwo wobec Koœcio³a

9. WiêŸ Maryi z Koœcio³em jest wieloraka. Doznaje Ona „czci jako najznakomit-
szy i ca³kiem szczególny cz³onek Koœcio³a i jako typiczne jego wyra¿enie oraz naj-
znakomitszy wzorzec wiary i mi³oœci; Koœció³ katolicki, pouczony przez Ducha
Œwiêtego, darzy J¹ synowskim uczuciem, czci jako Matkê najmilsz¹”18. Maryja jest
wiêc obecna w tajemnicy Koœcio³a przede wszystkim jako jego Matka. Jej obecnoœæ
jako wzoru wiary, nadziei i mi³oœci ³¹czy siê œciœle z macierzyñskim wspó³dzia³aniem
w ci¹g³ym rodzeniu i wychowywaniu synów i córek Koœcio³a19. Jest to najg³êbsza
wiêŸ, jaka zespala Koœció³ z Maryj¹. 

Funkcja Maryi jako Matki Koœcio³a wyra¿a siê we wstawiennictwie, poprzez któ-
re Maryja zjednuje nam dary wiecznego zbawienia, oraz w opiece nad „braæmi swo-
jego Syna”, jeszcze pielgrzymuj¹cymi i nara¿onymi na niebezpieczeñstwa. Macie-
rzyñstwo Maryi w Koœciele ma charakter duchowy, tzn., jest macierzyñstwem w po-
rz¹dku ³aski, a jego celem jest odnowienie nadprzyrodzonego ¿ycia ludzi oraz œciœlej-
sze zjednoczenie wiernych w Chrystusie. 

10. Sobór Watykañski II wskazuje na szczególne powi¹zanie Maryi Dziewicy
z Koœcio³em: „Bo¿a Rodzicielka jest […] pierwowzorem Koœcio³a w porz¹dku wia-
ry, mi³oœci i doskona³ego zjednoczenia z Chrystusem. W tajemnicy bowiem Ko-
œcio³a, który sam tak¿e s³usznie nazywany jest matk¹ i dziewic¹, B³ogos³awiona
Dziewica Maryja przodowa³a najdoskonalej i osobliwie, staj¹c siê wzorem dziewicy
i zarazem matki”20. Koœció³, zabiegaj¹c o chwa³ê swego Odkupiciela, chce byæ co-
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raz bardziej „podobny do swego Pierwowzoru, postêpuj¹c ustawicznie w wierze,
nadziei i mi³oœci oraz szukaj¹c we wszystkim woli Bo¿ej i bêd¹c jej pos³usznym.
St¹d te¿ w swojej dzia³alnoœci apostolskiej Koœció³ s³usznie ogl¹da siê na Tê, co
zrodzi³a Chrystusa, który pocz¹³ siê z Ducha Œwiêtego i narodzi³ siê z Dziewicy,
aby przez Koœció³ tak¿e w sercach wiernych rodzi³ siê i wzrasta³. Ta zaœ Dziewica
w ¿yciu swoim sta³a siê przyk³adem owego macierzyñskiego uczucia, które o¿ywiaæ
winno wszystkich wspó³pracuj¹cych dla dobra ludzi w apostolskim pos³annictwie
Koœcio³a”21.

11. W Matce Jezusa urzeczywistnia siê od pocz¹tku misterium Koœcio³a. W Niej
ukazuje siê przede wszystkim nowa postawa cz³owieka wobec Boga Stwórcy i Zbaw-
cy, postawa dziecka wobec Ojca: „U podwalin tego, czym jest Koœció³ od pocz¹tku
— tego, czym wci¹¿ ma siê stawaæ z pokolenia na pokolenie poœród wszystkich na-
rodów ziemi — znajduje siê Ta, która uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Jej
od Pana (por. £k 1, 45)”22. 

12. Koœció³ „staje siê matk¹, gdy przyjmuj¹c s³owo Bo¿e z wiar¹ przez przepo-
wiadanie i chrzest rodzi do nowego i nieœmiertelnego ¿ycia synów z Ducha Œwiête-
go poczêtych i z Boga zrodzonych […]. Jak Maryja na s³u¿bie tajemnicy Wcielenia,
tak Koœció³ pozostaje na s³u¿bie tajemnicy usynowienia przez ³askê. Jednoczeœnie zaœ
Koœció³ — na wzór Maryi, pozostaje te¿ dziewic¹ wiern¹ swemu Oblubieñcowi. I on
tak¿e jest dziewic¹, która nieskazitelnie i w czystoœci dochowuje wiary danej Oblu-
bieñcowi”23. To w³aœnie Ona jako pierwsza z Ludu Bo¿ego Nowego Przymierza za-
wsze mu towarzyszy w Jego drodze przez czasy i kontynenty. 

13. Koœció³ naucza, „¿e «ca³y […] wp³yw zbawienny B³ogos³awionej Dziewicy
na ludzi wywodzi siê […] z upodobania Bo¿ego i wyp³ywa z nadmiaru zas³ug Chry-
stusowych, na Jego poœrednictwie siê opiera, od tego poœrednictwa ca³kowicie jest za-
le¿ny i z niego czerpie ca³¹ swoj¹ moc; nie przeszkadza zaœ w ¿aden sposób bezpo-
œredniej ³¹cznoœci wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia j¹». Poœrednictwo
Maryi jest tak¿e poœrednictwem przez uczestnictwo […] w tym jedynym Ÿródle,
którym jest poœrednictwo samego Chrystusa”24. Maryjne „wychodzenie naprzeciw
potrzebom cz³owieka oznacza równoczeœnie wprowadzenie go w zasiêg mesjañskiej
misji oraz zbawczej mocy Chrystusa. Jest to wiêc poœrednictwo. Maryja staje pomiê-
dzy swym Synem a ludŸmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpieñ. Staje «po-
miêdzy», czyli poœredniczy, nie jak obca, lecz ze stanowiska Matki, œwiadoma, ¿e ja-
ko Matka mo¿e, lub nawet wiêcej, ma prawo powiedzieæ Synowi o potrzebach ludzi.
Jej poœrednictwo ma wiêc charakter wstawienniczy”25. 

14. £aska macierzyñstwa Bo¿ego wprowadzi³a Maryjê w „wymiar boski i ludz-
ki” tajemnicy Odkupienia, czyli uwielbienie Boga i uœwiêcenie ludzi26. Przez ca³ko-
wite z³¹czenie z wol¹ Chrystusa w bezwzglêdnym pos³uszeñstwie Ojcu, którego
szczytem by³a Golgota27, sta³a siê s³u¿ebnic¹ tajemnicy Odkupienia. Lud Bo¿y prze-
¿ywa tê prawdê w perspektywie historiozbawczej i chrystocentrycznej28. Maryja,
„przyjmuj¹c ca³ym sercem Twoj¹ [Bo¿e] zbawcz¹ wolê, jako pokorna s³u¿ebnica po-
œwiêci³a siê dzie³u swojego Syna. To, co Ewa straci³a przez niewiernoœæ, Maryja od-
zyska³a przez wiarê i sta³a siê dla pielgrzymuj¹cego ludu znakiem pociechy i nieza-
wodnej nadziei”29. 

15. Liturgia, aktualizuj¹c zbawcze dzia³anie Chrystusa i zwi¹zane z tym uwiel-
bienie Boga, jednoczeœnie urzeczywistnia dzie³o, w którym uczestniczy³a Najœwiêt-
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sza Maryja Panna w czasie swego ziemskiego ¿ycia. I tak w liturgii Adwentu Koœció³
przedstawia „Córê Syjonu” (So 3, 14; Za 9, 9) jako dziewicz¹ Matkê Emmanuela (Iz
7, 14), oczekuj¹c¹ Syna i bêd¹c¹ wzorem gotowoœci na radosne przyjêcie nadchodz¹-
cego Zbawiciela30. W okresie Narodzenia Pañskiego Koœció³ rozwa¿a Jej Bo¿e Ma-
cierzyñstwo i Jej œwiête ¿ycie w Nazarecie, a w liturgii Objawienia Pañskiego podzi-
wia Maryjê jako pierwsz¹ Misjonarkê, przynosz¹c¹ œwiatu Jezusa Chrystusa — Œwia-
t³oœæ Odwieczn¹. Liturgia Wielkiego Postu przedstawia Maryjê zas³uchan¹ w s³owo
Jezusa i wspó³cierpi¹c¹ na Golgocie, gdzie spe³niaj¹ siê s³owa proroctwa Symeona.
„Królowo Nieba wesel siê, alleluja! Bo Ten, któregoœ nosi³a, alleluja! Zmartwychpow-
sta³ jak powiedzia³, alleluja! B³agaj za nami Boga, alleluja!” — œpiewa Koœció³
w Okresie Paschalnym, zapraszaj¹c wiernych, aby w³¹czyli siê w radoœæ Maryi, Mat-
ki Zmartwychwsta³ego Pana. W okresie zwyk³ym roku liturgicznego œwiêta maryjne
ukazuj¹ Jej aktualn¹ obecnoœæ przy Chrystusie jako Królowej o Niepokalanym Ser-
cu, Wniebowziêtej, Pani Ró¿añcowej i Matki Mi³osierdzia. 

Maryja wzorem dla Koœcio³a

16. Liturgia przedstawia Maryjê jako Tê, która pierwsza przeby³a drogê pielgrzy-
muj¹cego Koœcio³a prowadz¹ca do pe³nego zjednoczenia z Bogiem we wspólnocie
œwiêtych. Dlatego mo¿e Ona byæ i rzeczywiœcie jest przewodniczk¹ na drodze wiary,
mi³oœci i doskona³ego pos³uszeñstwa. 

17. Jan Pawe³ II przypomina, ¿e „Maryja by³a i pozostaje nade wszystko T¹ b³ogo-
s³awion¹, która uwierzy³a: uwierzy³a pierwsza”31. Maryja jest pierwsz¹ poœród tych,
«którzy s³uchaj¹ S³owa Bo¿ego i wype³niaj¹ je». „Niew¹tpliwie jest Ona godna b³ogo-
s³awieñstwa dlatego, ¿e sta³a siê dla swego Syna Matk¹ wedle cia³a, ale równie¿ i nade
wszystko dlatego, ¿e s³owu temu uwierzy³a, ¿e by³a Bogu pos³uszna, poniewa¿ je «za-
chowywa³a», «rozwa¿a³a w sercu» (por. £k 1, 38. 45; 2, 19. 51) i ca³ym swoim ¿yciem
wype³nia³a […]. Przez wiarê s³ucha³a w dalszym ci¹gu i rozwa¿a³a to s³owo, w którym
stawa³o siê coraz przejrzystsze, w sposób «przekraczaj¹cy wszelk¹ wiedzê» (por. Ef 3,
19), samoobjawienie siêBoga¿ywego.MaryjaMatkastawa³a siêwtensposóbpierwsz¹
«uczennic¹» swego Syna, pierwsz¹, doktórej On zdawa³ siêmówiæ «pójdŸ za Mn¹»”32.

18. Maryja jest wzorem pe³nienia woli Bo¿ej. Wypowiedziawszy swoje fiat,
„ca³kowicie poœwiêci³a sam¹ siebie jako S³u¿ebnicê Pañsk¹ osobie i dzie³u swego
Syna”33. Jej s³u¿ba Chrystusowi i Jego dzie³u rozpoczê³a siê ju¿ w tajemnicach
Wcielenia i Narodzenia. Maryja jest wiêc pos³uszna woli Bo¿ej w owej chwili, gdy
przy zwiastowaniu us³ysza³a, ¿e ma staæ siê Matk¹ Mesjasza — Króla. Okazuje
równie¿ niezachwiane pos³uszeñstwo wiary, kiedy czterdziestego dnia po narodze-
niu Jezusa us³ysza³a proroctwo Symeona: „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 zamys³y serc wielu” (£k 2, 34–35). S³o-
wa Symeona by³y zapowiedzi¹ dla Maryi, ¿e swoje pos³annictwo bêdzie musia³a
prze¿ywaæ w cierpieniu u boku cierpi¹cego Zbawiciela. 

19. Szczególnie heroiczny wymiar mia³o pos³uszeñstwo wiary, które Maryja oka-
za³a wobec „niezbadanych wyroków” Boga, stoj¹ca wiernie u stóp krzy¿a. Pos³uszeñ-
stwo i wiara Maryi trwaj¹cej do koñca pod Krzy¿em sta³y siê przeciwwag¹ niepos³u-
szeñstwa i niewiary, zawartych w grzechu pierwszych ludzi34. 
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20. Matka Bo¿a, w œwietle Katechizmu Koœcio³a Katolickiego, jawi siê jako wzór
cz³owieka g³êbokiej wiary. „Byæ pos³usznym w wierze, oznacza poddaæ siê w sposób
wolny us³yszanemu s³owu, poniewa¿ jego prawda zosta³a zagwarantowana przez Bo-
ga, który jest sam¹ Prawd¹. […] Dziewica Maryja jest jej [tej prawdy] najdoskonal-
szym urzeczywistnieniem”35 — osob¹, której ¿ycie wyj¹tkowo ³¹czy siê z Bogiem
w postawie wiary i pos³uszeñstwa. 

21. W Maryi, za spraw¹ Boga, „ukaza³a siê osobowoœæ kobieca, która znacznie
przekracza zwyk³¹ sytuacjê kobiety, opisan¹ w stworzeniu Ewy. […] Maryja jest
«b³ogos³awiona miêdzy niewiastami»; jednak ka¿da niewiasta w jakiœ sposób uczest-
niczy w Jej niezwyk³ej godnoœci, jak¹ wyznacza jej plan Bo¿y. […] Patrz¹c na Mat-
kê Pana, kobiety mog¹ lepiej zrozumieæ swoj¹ godnoœæ oraz wielkoœæ swojej misji.
Równie¿ mê¿czyŸni, patrz¹c na Dziewicê Maryjê, mog¹ zdobyæ pe³niejsze spojrze-
nie i bardziej wywa¿on¹ wizjê to¿samoœci w³asnej, rodziny i spo³eczeñstwa”36. 

22. Chrzeœcijanie, z ufnoœci¹ wznosz¹c oczy ku Maryi zarówno w chwilach ra-
dosnego zwiastowania, jak i bolesnych doœwiadczeñ krzy¿a, powinni troszczyæ siê
o podobne pos³uszeñstwo wiary, wyra¿one nade wszystko w wiernoœci Bogu przez
wype³nianie Bo¿ych przykazañ, „które bêd¹c wyrazem podstawowych powinnoœci
cz³owieka wzglêdem Boga i wzglêdem bliŸniego, objawiaj¹ w swojej istotnej treœci
powa¿ne zobowi¹zania. S¹ one ze swojej natury niezmienne i obowi¹zuj¹ zawsze
i wszêdzie. Nikt nie mo¿e siê od nich dyspensowaæ. Dziesiêæ przykazañ wyry³ Bóg
w sercu cz³owieka”37. Maryja swoim ¿yciem i przyk³adem zachêca do wiernoœci Bo-
gu i Jego œwiêtej woli. 

23. Maryja uczy pomocy bliŸnim. Bezpoœrednio po Zwiastowaniu „wybra³a siê
i posz³a zpoœpiechem wgórydopewnego miastawpokoleniu Judy” (£k1,39).Ta,któ-
ra spotka³a siê z Trzykroæ Œwiêtym, idzie, aby s³u¿yæ ludziom w podesz³ym wieku i nie
narodzonemu dziecku, gdy¿ w³aœnieoni— ludzie starzy i nienarodzone dzieci, zawsze
potrzebuj¹ najwiêcej troski. Spotkanie z Bogiem domaga siê dope³nienia w spotkaniu
z cz³owiekiem. Kto na Bo¿e powo³anie odpowiada fiat, ten powinien iœæ z poœpiechem
tam, gdzie trzeba s³u¿yæ cz³owiekowi. W s³u¿bie cz³owiekowi sprawdza siê i weryfiku-
je autentycznoœæ spotkania z Bogiem. Sam Chrystus szed³ tak¹ drog¹, s³u¿¹c ubogim,
grzesznikom i celnikom. Maryja jako pierwsza zrealizowa³a w pe³ni ten ewangeliczny
idea³ swego Syna. W ten sposób sta³¹ siê wzorem chrzeœcijañskiej s³u¿by spo³ecznej we wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia. G³êbia jej czynnej mi³oœci zachêca do naœladowania w czynie-
niu dobra na rzecz bliŸnich i wskazuje równoczeœnie w³aœciw¹ drogê do œwiêtoœci.

MARYJNA DROGA KOŒCIO£A W POLSCE

Pod znakiem zawierzenia

24. Uczniowie, oczekuj¹c na Zes³anie Ducha Œwiêtego, „trwali jednomyœlnie na
modlitwie wraz z niewiastami i z Maryj¹, Matk¹ Jezusa oraz Jego braæmi” (Dz 1,
14). Koœció³ w Polsce tak¿e trwa na modlitwie z Maryj¹, która przyby³a tu razem
z Ewangeli¹ Chrystusow¹, przyniesion¹ przez misjonarzy. Obecnoœæ Matki i Królo-
wej, Ikony Chrystusa i Nauczycielki pobo¿noœci, zapisa³a siê g³êboko w sercach Po-
laków, w dziejach Narodu i jego kulturze. 
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25. Jedn¹ z istotnych form pobo¿noœci, praktykowan¹ szczególnie uroczyœcie
w naszym ¿yciu religijnym i narodowym, by³y œluby i akty oddania Maryi, Matce
i Królowej. Lud Bo¿y, wobec zagro¿eñ wiary i bytu narodowego, potwierdza³ swoje
przymierze z Bogiem, okreœla³ swoje zobowi¹zania i jak Maryja ca³kowicie oddawa³
siê swemu Panu i Stwórcy. Tak¿e po II wojnie œwiatowej zawierzenie losu Polaków
poœrednictwu Maryi by³o wa¿nym elementem programów duszpasterskich. Wspo-
mnieæ tu nale¿y oddanie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonali
8 wrzeœnia 1946 r. kardyna³ — prymas August Hlond i kardyna³ Adam Sapieha, od-
nowienie Œlubów Narodu przygotowane przez internowanego Prymasa Tysi¹clecia
oraz pamiêtny milenijny Akt oddania w macierzyñsk¹ niewolê Bogarodzicy za wol-
noœæ Koœcio³a w Polsce i na œwiecie z 3 maja 1966 roku. Metropolita krakowski, ar-
cybiskup Karol Wojty³a, komentuj¹c milenijny akt oddania, pisa³: „Nabo¿eñstwo do
Matki Bo¿ej stanowi niew¹tpliwie wielki kapita³ religijny w duszach polskich […].
Prawdziwe nabo¿eñstwo do Maryi musi siê przejawiaæ jako umi³owanie Koœcio³a,
rzetelna odpowiedzialnoœæ za Koœció³. Anga¿uj¹c siê w dzie³o Chrystusa Pana, po-
czuwaj¹c siê do odpowiedzialnoœci za Koœció³, musimy co krok zawierzaæ bez reszty
Najœwiêtszej Wspomo¿ycielce”38. 

26. Jan Pawe³ II, stawiaj¹c w 1979 roku pierwsze kroki na ojczystej ziemi jako
Namiestnik Chrystusowy, modli³ siê na Jasnej Górze: 

„Wielka Boga Cz³owieka Matko, Najœwiêtsza Dziewico i Pani Jasnogórska […] Zawie-
rzam Ci, o Matko Koœcio³a, wszystkie sprawy tego Koœcio³a, ca³¹ jego misjê i ca³¹
jego s³u¿bê w perspektywie koñcz¹cego siê drugiego tysi¹clecia dziejów chrzeœcijañ-
stwa na ziemi.

Oblubienico Ducha Œwiêtego i Stolico M¹droœci! Twojemu poœrednictwu zawierzamy
wspania³¹ wizjê i program odnowy Koœcio³a w naszej epoce, która wyrazi³a siê w na-
uce Soboru Watykañskiego II. Spraw, abyœmy tê wizjê i ten program w ca³ej auten-
tycznej prawdzie — tak, jak za nasz¹ nieudoln¹ pos³ug¹ da³ nam j¹ poznaæ Duch
Œwiêty — w tej¿e samej prawdzie, prostocie i mocy czynili przedmiotem naszego po-
stêpowania, pos³ugiwania, nauczania, pasterzowania, apostolatu. ¯eby ca³y Koœció³
odradza³ siê w tym nowym Ÿródle poznania swej w³asnej istoty i misji, nie czerpi¹c
z ¿adnych obcych ani zatrutych «cystern» (por. Jr 8, 14). 

O Matko Koœcio³a! Spraw, a¿eby Koœció³ […] cieszy³ siê wolnoœci¹ i pokojem
w spe³nianiu swojej zbawczej misji! Niech staje siê w tym celu dojrza³y now¹ dojrza-
³oœci¹ wiary i wewnêtrznej jednoœci. Pomó¿ nam przemóc opory, trudnoœci i s³abo-
œci! Pomó¿ nam ujrzeæ na nowo ca³¹ prostotê i godnoœæ chrzeœcijañskiego powo³a-
nia! Spraw, aby nie brakowa³o robotników w winnicy Pañskiej. Uœwiêcaj rodziny.
Czuwaj nad dusz¹ m³odzie¿y i sercem dzieci. Pomó¿ w przezwyciê¿eniu wielkich za-
gro¿eñ moralnych, które w ró¿nych narodach godz¹ w podstawowe œrodowiska ¿ycia
i mi³oœci. Daj nam odradzaæ siê wci¹¿ ca³ym piêknem œwiadectwa dawanego Krzy¿o-
wi i Zmartwychwstaniu Twojego Syna”39. 

W trakcie V Pielgrzymki do Ojczyzny Jan Pawe³ II zawierzy³ Pani Jasnogórskiej
ca³y œwiat w perspektywie zbli¿aj¹cego siê trzeciego tysi¹clecia: 

„Matko Koœcio³a, Dziewico Wspomo¿ycielko, w pokorze wiary Piotra przynoszê Ci ca-
³y Koœció³, wszystkie kontynenty, kraje i narody, które uwierzy³y w Chrystusa i roz-
pozna³y w Nim swój znak przewodni w wêdrówce przez dzieje. Przynoszê Ci,
Matko, ca³¹ ludzkoœæ, równie¿ tych, którzy jeszcze szukaj¹ drogi do Chrystusa.

Z dziejów
zawierzenia
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B¹dŸ im przewodniczk¹ i pomó¿ im otworzyæ siê na przychodz¹cego Boga. Mat-
ko wiary Koœcio³a, tak jak w Wieczerniku jerozolimskim trwa³aœ na modlitwie
z uczniami Chrystusa, tak dzisiaj b¹dŸ z nami w wieczerniku Koœcio³a przy koñcu
drugiego Tysi¹clecia i upraszaj nam ³askê otwarcia siê na dar Ducha Bo¿ego […].
Dziœ przychodzê do Ciebie, o Matko, aby zachêciæ moich braci i siostry do wy-
trwania przy Chrystusie i Jego Koœciele, aby zachêciæ ich do m¹drego zagospoda-
rowania odzyskanej wolnoœci w duchu tego, co najpiêkniejsze w naszej chrzeœcijañ-
skiej tradycji. […]”40.

W szkole Nauczycielki pobo¿noœci

27. Wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu pobo¿noœci Polaków odgrywaj¹ liturgiczne œwiê-
ta maryjne. Wœród nich s¹ cztery uroczystoœci, poprzez które wys³awia siê udzia³ Ma-
ryi w zbawczych dzie³ach Bo¿ych: Niepokalane Poczêcie (8 XII), Œwiêtej Bo¿ej Ro-
dzicielki (1 I), Zwiastowanie Pañskie (25 III) i Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi
Panny (15 VIII). 

28. Koœció³ katolicki w Polsce obchodzi dwie w³asne uroczystoœci maryjne: Naj-
œwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski (3 V) i Najœwiêtszej Maryi Panny Czêsto-
chowskiej (26 VIII). Usytuowanie w cyklu roku liturgicznego chroni je przed sp³yce-
niem, powierzchown¹ pobo¿noœci¹ i sentymentalizmem, kszta³tuj¹c zdrow¹ pobo¿-
noœæ maryjn¹. Zarazem uczestnicy liturgii ucz¹ siê prawdziwego i ¿ywego patrioty-
zmu, wolnego od tendencji nacjonalistycznych, a tak¿e lepszego zrozumienia dziejów
Narodu i obecnoœci Maryi w tysi¹cletniej kulturze polskiej. 

29. Z wieloma innymi œwiêtami zrównane s¹ uroczystoœci odpustowe, tytu³y
sanktuariów i œwiêta lokalne o charakterze diecezjalnym, regionalnym czy parafial-
nym. Zwi¹zane s¹ one z licznymi sanktuariami maryjnymi, rozsianymi po ziemi pol-
skiej, na przyk³ad Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej, Licheñskiej, Kodeñskiej, Gietrzwa³dz-
kiej, Skêpskiej, LudŸmierskiej, Gidelskiej, Piekarskiej. 

30. W polskiej pobo¿noœci maryjnej poczesne miejsce zajmuje modlitwa ró-
¿añcowa. Ró¿aniec posiada g³êbokie korzenie biblijne. Mo¿na nawet powiedzieæ,
¿e jest streszczeniem Ewangelii41 i przypomina najistotniejsze momenty zbawie-
nia. „Powtarzamy w niej wielokrotnie te s³owa, które Maryja us³ysza³a z ust Archa-
nio³a i z ust swej krewnej, El¿biety. Do tych s³ów do³¹cza siê ca³y Koœció³. […].
Na kanwie s³ów Pozdrowienia Anielskiego przesuwaj¹ siê przed oczyma naszej du-
szy g³ówne momenty z ¿ycia Jezusa Chrystusa. Uk³adaj¹ siê one w ca³okszta³t ta-
jemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyœmy obcowali z Panem Jezusem
poprzez — mo¿na by powiedzieæ — serce Jego Matki”42. Jest to zarazem modli-
twa prosta, która przez sw¹ treœæ i swoisty rytm umo¿liwia kontemplacjê wielkich
dzie³ Bo¿ych43. Ró¿aniec odmawiany jest w naszej OjczyŸnie powszechnie i na
ró¿ne sposoby — prywatnie, ale równie¿ wspólnotowo w rodzinach, parafiach, do-
mach zakonnych.

31. Modlitwa ró¿añcowa coraz bardziej upowszechnia siê przez praktykê ró¿añ-
ca rodzinnego. Wspólne odmawianie w rodzinie przynajmniej jednej tajemnicy jest
dobr¹ szko³¹ wiary i wychowania chrzeœcijañskiego. 

32. Rozpowszechnion¹ form¹ modlitwy ró¿añcowej jest ¿ywy ró¿aniec. Stano-
wi¹ go 15–osobowe grupy–kó³ka ró¿añcowe, którym przewodniczy zelator lub zela-
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torka. Cz³onkowie odmawiaj¹ codziennie jedn¹ tajemnicê. Co miesi¹c dokonuje siê
zmiany tajemnic. Poszczególne kó³ka wi¹¿¹ z modlitw¹ ró¿añcow¹ dzia³alnoœæ apo-
stolsk¹, charytatywn¹ lub misyjn¹.

33. Modlitwa Anio³ Pañski przywo³uje na pamiêæ Tajemnicê Wcielenia i wzywa do
uczestnictwa w dialogu wiary, do w³¹czenia siê w „tak” Maryi. Przypomina, ¿e Wcie-
lenie Syna Bo¿ego dotyczy osobiœcie ka¿dego cz³owieka, ¿e w Chrystusie dokonuje
siê nasze uœwiêcenie i zbawienie44. Anio³ Pañski sta³ siê modlitw¹ codzienn¹, rodzajem
brewiarza ludowego, uœwiêcaj¹cego ca³y dzieñ. Modlitwa ta, mocno zakorzeniona w kul-
turze polskiej, w krajobrazie i w duchowoœci, jest ponadto dla Koœcio³a w Polsce
szczególnym wyrazem duchowej ³¹cznoœci z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II. 

34. Jednym z najstarszych nabo¿eñstw, które od XVI wieku mia³o du¿y wp³yw
na polsk¹ pobo¿noœæ Maryjn¹ by³y Godzinki o Niepokalanym Poczêciu Najœwiêt-
szej Maryi Panny. Nabo¿eñstwo, u³o¿one na wzór dawnego brewiarza, œpiewane kie-
dyœ powszechnie na dworach i w chatach, tak¿e dzisiaj mo¿e stanowiæ wyraz wiêzi
pokoleñ obecnych z chrzeœcijañsk¹ tradycj¹ narodu. S³awimy w nim wielkoœæ Boga,
który tak wspaniale wyniós³ cz³owieka i zapraszamy Go do naszego ¿ycia, które chce-
my prze¿ywaæ jak Maryja. Trynitarne aklamacje, jêzyk biblijny, bogactwo i piêkno
dawnej polszczyzny, to dodatkowe walory Godzinek. 

35. Miesi¹ce maryjne, czyli maj ze œpiewem litanii loretañskiej, z ukwieconymi
kapliczkami i obrazami, a tak¿e paŸdziernik z modlitw¹ ró¿añcow¹, od XVI wieku
kszta³tuj¹ polsk¹ pobo¿noœæ ludow¹. 

36. Koronacje obrazów i figur Matki Bo¿ej, starannie przygotowane i g³êboko
prze¿yte, s¹ sposobnoœci¹ odrodzenia religijnego mieszkañców danego regionu czy
miejscowoœci. Stary w³oski zwyczaj uczczenia Maryi po misjach ludowych przez na-
³o¿enie korony z kwiatów, ujêty w normy prawa, sta³ siê w Polsce popularny —
w ostatnich latach dokonano wielu koronacji obrazów i figur Maryi. Akty te œwiad-
cz¹ o ¿ywej wierze i pobo¿noœci ludu. Wymagane do koronacji pozwolenie papieskie
podnosi rangê danego sanktuarium, poœwiadczaj¹c zarówno d³ugotrwa³oœæ kultu, jak
i jego intensywnoœæ. 

37. Istniej¹ w Polsce jeszcze inne, bardzo zró¿nicowane, formy oddawania czci
Bogu poprzez s³awienie Maryi: procesje, pieœni maryjne, szkaplerz, ryngrafy, medali-
ki, kapliczki, roraty, nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca, nabo¿eñstwo fatimskie
i apel jasnogórski. Zazwyczaj s¹ one przejawem zdrowej pobo¿noœci i przybli¿aj¹
wiernych do Misterium Chrystusa. 

W szkole S³u¿ebnicy Pañskiej

38. Jasnogórska Rodzina Ró¿añcowa nawi¹zuje do bractwa erygowanego jeszcze
w 1610 roku. Jest ona wspólnot¹ modlitewn¹ zwi¹zan¹ z cudownym Obrazem Pani
Jasnogórskiej. W 1968 roku bractwo przyjê³o nazwê Jasnogórskiej Rodziny Ró¿añcowej
pod opiek¹ Anio³ów Stró¿ów. Wspólnotê zatwierdzi³ Prymas Stefan Wyszyñski w 1974
roku. Centraln¹ wartoœci¹, która jednoczy cz³onków ruchu, jest modlitwa ró¿añco-
wa, traktowana jako rozwa¿anie i naœladowanie ¿ycia Jezusa i Maryi. Cz³onkowie ru-
chu odmawiaj¹ codziennie przynajmniej jeden dziesi¹tek ró¿añca w intencjach na-
wrócenia grzeszników, uœwiêcenia wszystkich ludzi i odnowy ¿ycia religijno–spo³e-
cznego w naszej OjczyŸnie. Ponadto w³¹czaj¹ siê w parafialne akcje duszpasterskie. 
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39. Rycerstwo Niepokalanej powsta³o w Rzymie z inicjatywy œw. Maksymiliana
Marii Kolbego. W Polsce dzie³o œw. Maksymiliana jest kontynuowane przez sanktu-
arium w Niepokalanowie i wydawanie „Rycerza Niepokalanej”. Cel ruchu stanowi
szerzenie czci Niepokalanej i przeciwdzia³anie ateizacji. 

40. Dzie³o Pomocników Maryi, które powo³a³ do ¿ycia kard. Stefan Wyszyñski,
oddaje siê w macierzyñsk¹ niewolê mi³oœci Maryi za Koœció³, aby stawaæ siê w Jej rê-
kach skutecznym narzêdziem w budowaniu Królestwa Bo¿ego na ziemi. 

41. Wœród ruchów i wspólnot koœcielnych w Polsce szczególne miejsce zajmuje
powsta³y z inicjatywy S³ugi Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego Ruch Œwiat³o
–¯ycie. Ruch, oddany od pocz¹tku pod opiekê Maryi, odkrywa w tajemnicy Niepo-
kalanej, Matki Koœcio³a, tajemnicê Koœcio³a — Oblubienicy i Matki. 

42. Legion Maryi, powsta³y w Irlandii, szerzy czeœæ Maryi Niepokalanej, Królo-
wej Legionu, niezawodnej Pogromicielki szatana. Pod Jej przewodnictwem legioniœci
nios¹ pomoc Koœcio³owi w trosce o chrzeœcijañskie oblicze œwiata. Ruch rozwija siê
w wielu diecezjach Polski jako apostolska i praktyczna pomoc w pracy parafialnej. 

43. Sodalicje Mariañskie wyros³y na gruncie duchowoœci ignacjañskiej. Celem
Sodalicji jest mo¿liwie pe³na formacja chrzeœcijañska cz³onków oraz s³u¿ba Chrystu-
sowi w Koœciele. W ostatnich latach dokonano przekszta³cenia Sodalicji w tzw.
wspólnoty ¿ycia chrzeœcijañskiego. 

44. Ruch Dzieci Maryi zwi¹zany jest z objawieniem cudownego medalika sio-
strze szarytce Katarzynie Labouré w 1830 roku. Przyœwieca mu cel wychowawczy:
upodobniæ siê do Maryi i naœladowaæ J¹ w ¿yciu. Maryja jest bowiem dla cz³onków
ruchu najdoskonalszym wzorem oraz œwiadkiem wiary, mi³oœci i doskona³ego zjed-
noczenia z Chrystusem. Cel ten realizuj¹ dzieci wœród swoich rówieœników przez
wprowadzanie w œwiat œwiadomej i dojrza³ej wiary. W pracy wychowawczej podkre-
œla siê wagê poczucia odpowiedzialnoœci za siebie i innych. 

45. W kszta³towaniu i szerzeniu pobo¿noœci maryjnej w naszym kraju znacz¹c¹
rolê odgrywaj¹ zakony. To w³aœnie w klasztorach i poprzez klasztory krzewiono kult
Matki Bo¿ej: Wniebowziêtej (paulini, benedyktyni), Niepokalanej (franciszkanie,
marianie), Ró¿añcowej (dominikanie), Szkaplerznej (karmelici) i Nieustaj¹cej Po-
mocy (redemptoryœci). Pobo¿noœæ maryjn¹ w Polsce szerz¹ ponadto zgromadzenia
sióstr Niepokalanek, Nazaretanek, Loretanek, S³u¿ek, Rodziny Marii oraz ruch
szensztacki i Fokolari. 

46. Du¿e zas³ugi w kszta³towaniu mariologii polskiej i wytyczaniu dróg pobo¿-
noœci maryjnej ma Katedra Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do-
bre owoce przynios³o w dzia³alnoœci tej placówki po³¹czenie wymiaru teologicz-
no–dogmatycznego mariologii z wra¿liwoœci¹ ekumeniczn¹ oraz badaniami nad po-
bo¿noœci¹ ludow¹ i duszpasterstwem maryjnym. 

Pod znakiem Matki i Królowej

47. Dwukrotnie w Polsce odbywa³o siê nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego. Teo-
logiczne uzasadnienie czerpie ona zarówno z Ewangelii s³awi¹cej Nawiedzenie Maryi
(£k 1, 39n), jak i przekonania, ¿e Maryja w szczególny sposób jest w³¹czona w misjê
Chrystusa. By³a w pewnym sensie rewizyt¹ za pielgrzymkowe spotkania Polaków ze
swoj¹ Królow¹ na Jasnej Górze. Ukaza³a g³êbiê pobo¿noœci maryjnej wiernych Koœcio-
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³a w Polsce. Kiedy w³adze komunistyczne zadecydowa³y o zarekwirowaniu obrazu, Po-
lacy gromadzili siê na trasie nawiedzenia wokó³ symbolicznych ram, wyra¿aj¹c sw¹ naj-
g³êbsz¹ wiarê w duchow¹ obecnoœæ Maryi. 

Niejako przed³u¿eniem wielkiej peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego sta³y
siê nawiedzenia Matki Bo¿ej w ramach parafii. Wokó³ obrazu Maryi, wêdruj¹cego od
domu do domu, od mieszkania do mieszkania, gromadz¹ siê na modlitwie ca³e ro-
dziny i wspólnota s¹siedzka. 

Niezwyk³e owoce duchowe przynios³a peregrynacja figury Matki Bo¿ej Fatim-
skiej we wszystkich diecezjach polskich w 1996 roku. 

48. Pielgrzymki maryjne uœwiadamiaj¹ wierz¹cym, ¿e s¹ Ludem Bo¿ym zmierza-
j¹cym do zbawienia45, a Maryja poprzedza ich w tej wielkiej pielgrzymce wiary46.
W latach re¿imu komunistycznego, który usi³owa³ ograniczyæ dzia³anie Koœcio³a,
pielgrzymki na Jasn¹ Górê sta³y siê niezwyk³¹ manifestacj¹ zdolnoœci Polaków do wy-
rzeczeñ w obronie wiary, a tak¿e znakiem jej m³odoœci i duchowej œwie¿oœci. Ruch
ten nie s³abnie tak¿e po odzyskaniu suwerennoœci, czego najlepszym dowodem jest
systematyczne pielgrzymowanie wszystkich grup wiekowych i zawodowych do tronu
Czarnej Madonny. 

49. Nadzwyczajnymi miejscami kultu Maryi w Koœciele s¹ sanktuaria maryjne,
do których pielgrzymuj¹ liczni wierni. W naszym kraju jest ponad 400 takich
miejsc, w których Bóg ujawnia swoj¹ szczególn¹ obecnoœæ poprzez wstawiennictwo
Matki Bo¿ej.

50. Szczególne znaczenie ma Sanktuarium narodowe na Jasnej Górze. Jego wie-
lowiekowa historia — historia ws³uchiwania siê w s³owa Maryi: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek [Syn mój] wam powie” (J 2, 5), historia nawróceñ, historia zawierzeñ
osobistych i narodowych, to niezwyk³y fenomen w dziejach Europy i œwiata. Papie¿
Jan Pawe³ II zaœwiadczy³ o tym ju¿ w czasie pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny:
„Stawaliœmy na tym miejscu, przyk³adaliœmy nijako ucho, aby us³yszeæ, jak bije ser-
ce Koœcio³a i serce Ojczyzny w Sercu Matki. Jasna Góra jest nie tylko miejscem piel-
grzymek Polaków z Polski i ca³ego œwiata. Jasna Góra jest sanktuarium Narodu.
Trzeba przyk³adaæ ucho do tego œwiêtego Miejsca, aby czuæ, jak bije serce Narodu
w sercu Matki. Bije zaœ ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi od-
g³osami ¿ycia. Ile¿ razy bi³o jêkiem polskich cierpieñ dziejowych! Ale równie¿
okrzykami radoœci i zwyciêstwa! Mo¿na na ró¿ne sposoby pisaæ dzieje Polski,
zw³aszcza ostatnich stuleci, mo¿na je interpretowaæ wedle wielorakiego klucza. Jeœli
jednak¿e chcemy dowiedzieæ siê, jak p³yn¹ te dzieje w sercach Polaków, trzeba
przyjœæ tutaj. […] Tutaj zawsze byliœmy wolni”47.

KU TRZECIEMU TYSI¥CLECIU
— DROGI MARYJNEGO ZAWIERZENIA

Wielbiæ Pana z Maryj¹

51. Jan Pawe³ II w przemówieniu do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina
apostolorum w roku 1992 powiedzia³: „Niech ta polska droga maryjna trwa i umacnia siê,
¿ebyœmy nigdy tej drogi nie zgubili pod nogami. ¯ebyœmy zawsze ni¹ szli nie tylko
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w tym minionym tysi¹cleciu, ale tak¿e w tym, które siê zbli¿a”. S³owa te zobowi¹zuj¹
Koœció³ w Polsce do wiernoœci polskiej drodze maryjnej, a równoczeœnie do pog³êbiania,
korygowania i ubogacania polskiej pobo¿noœci maryjnej. 

52. Czeœæ Matki Bo¿ej nale¿y do ca³oœci kultu chrzeœcijañskiego i jest g³êboko
zakorzeniona w tradycji polskiej. Najœwiêtsza Maryja Panna wspó³tworzy zarówno
nowotestamentalny obraz Koœcio³a, jak te¿ dzieje Ludu Bo¿ego wszystkich epok
i narodów. Dlatego Jej kult wymaga odnowy, a nie negacji, wiod¹cej do powstania
swego rodzaju „pastoralnej pró¿ni”. Duszpasterze powinni zachowaæ jak najdalej
id¹cy „realizm pastoralny”48 w spe³nianiu tego zadania. Harmonizuj¹c w duchu So-
boru kult Maryi z liturgi¹, nale¿y m.in. dowartoœciowaæ pobo¿noœæ ludow¹ i odna-
wiaæ j¹ w œwietle znaków czasu. Synod dziêkuje duszpasterzom i rodzinom za odno-
wê w tym w³aœnie duchu Mszy œwiêtych roratnich z udzia³em dzieci czy nabo¿eñstw
paŸdziernikowych. 

53. Pobo¿noœæ maryjna winna byæ kszta³towana w duchu liturgii Koœcio³a, a wiêc
prowadziæ do Ojca przez Syna w Duchu Œwiêtym. Nale¿y tak kszta³towaæ liturgiê
œwi¹t maryjnych, aby przypomina³a wielkie dzie³a Bo¿e spe³nione w Maryi oraz przez
Maryjê, s³awi³a za nie Boga i ³¹czy³a z Chrystusem. 

54. £¹czenie tradycyjnych nabo¿eñstw maryjnych z Msz¹ œwiêt¹, na przyk³ad
przez œpiew Litanii Loretañskiej w czasie Komunii œwiêtej, jest sprzeczne z zalece-
niami soborowymi i nauczaniem papieskim49. „Niekiedy dochodzi do tego, ¿e w sa-
mo sprawowanie Ofiary Eucharystycznej zostaj¹ w³¹czone pewne elementy zapo¿y-
czone z nowenn lub innych nabo¿eñstw. St¹d rodzi siê niebezpieczeñstwo, ¿e Pa-
mi¹tka Pana nie bêdzie ju¿ stanowiæ szczytowego momentu spotkania wspólnoty
chrzeœcijañskiej, lecz bêdzie jakby pewn¹ okazj¹ do odprawienia nabo¿eñstwa nale-
¿¹cego do pobo¿noœci ludowej”50. Synod wzywa proboszczów, którzy z urzêdu s¹
odpowiedzialni za liturgiê w parafiach, aby podjêli roztropne dzia³ania duszpaster-
skie, które pozwol¹ odró¿niæ i ukazaæ prawdziw¹ naturê czynnoœci liturgicznych,
a jednoczeœnie rozwin¹æ pobo¿ne praktyki Ludu Bo¿ego tak, aby uczyniæ z nich war-
toœciow¹ pomoc dla duchowego rozwoju wspólnoty. 

55. „Z niezmiennego Ÿród³a tradycji, która przecie¿ jest ¿ywa dziêki nieustan-
nej obecnoœci Ducha Œwiêtego i dziêki ustawicznemu s³uchaniu Bo¿ych s³ów, Ko-
œció³ dzisiejszy czerpie zasady i motywy oraz bodŸce do pielêgnowania kultu, jaki od-
daje Najœwiêtszej Dziewicy”51. G³osz¹cy kazania maryjne, w trosce o integralny
przekaz tajemnicy zbawienia, powinni czerpaæ przede wszystkim z bogatego skarbca
Tradycji, uwzglêdniaj¹c przy tym w³aœciw¹ hierarchiê prawd wiary. W ¿adnym wypad-
ku nie nale¿y przeciwstawiaæ dobroci Matki Bo¿ej sprawiedliwoœci i surowoœci Chry-
stusa czy Boga Ojca. Teologiê poœrednictwa do Chrystusa nale¿y dope³niaæ i harmo-
nizowaæ z teologi¹ poœrednictwa w Chrystusie oraz poœrednictwa w Duchu Œwiêtym, zgodnie
z nauk¹ Koœcio³a. 

56. Synod zleca wszystkim odpowiedzialnym za œpiew i liturgiê parafialn¹ tro-
skê o dobór pieœni odpowiadaj¹cy sprawowanym obrzêdom. W czasie Mszy œwiêtej,
podczas procesji eucharystycznych, adoracji Najœwiêtszego Sakramentu i komunii
œwiêtej nale¿y œpiewaæ pieœni eucharystyczne, inne odpowiednio dobrane pieœni
o Chrystusie, a tak¿e pieœni, w których s³awimy Boga i sk³adamy mu dziêkczynienie
za Jego wspania³oœæ i mi³oœæ okazan¹ zw³aszcza w Jezusie Chrystusie. Pieœni ku czci
Matki Bo¿ej mog¹ byæ w³¹czone w nabo¿eñstwa eucharystyczne o tyle, o ile ich za-
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stosowania domagaj¹ siê odpowiednie teksty liturgiczne (antyfony, modlitwy w³asne
Mszy œwiêtej, czytania liturgii S³owa)52. 

57. Modlitwy i pieœni maryjne wymagaj¹ gruntownego przegl¹du, gdy¿ niektóre
strofy zawieraj¹ sformu³owania niejasne lub granicz¹ce z b³êdami teologicznymi.
Trzeba wiêc maryjne teksty modlitewne poddaæ pod ocenê teologów. 

58. Nale¿y podtrzymaæ te formy nabo¿eñstw, które okaza³y siê w ci¹gu wieków
bardzo przydatne w kszta³towaniu autentycznej pobo¿noœci maryjnej. Dotyczy to
zw³aszcza Godzinek i Nieszporów o Niepokalanym Poczêciu Najœwiêtszej Maryi
Panny, które powinny znaleŸæ swoje miejsce w S³u¿bie Bo¿ej w ka¿dej parafii, zw³asz-
cza w okresie Adwentu i w œwiêta maryjne. 

Synod zaleca pielêgnowanie modlitwy ró¿añcowej poprzez dope³nianie jej tre-
œci¹ rozwa¿añ ewangelicznych, uczenie g³êbi medytacyjnej i ukazywanie wymiaru
spo³ecznego.

59. Wszystkie nabo¿eñstwa maryjne winny mieæ charakter formacyjny, a nie tyl-
ko pobo¿noœciowy. 

S³u¿yæ jak Maryja

60. Maryja, wypowiadaj¹c swoje „tak”, zgodzi³a siê, aby w Jej dziewiczym ³onie
pocz¹³ siê Ten, który jest ¯yciem. Akceptuj¹c dar Bo¿ego macierzyñstwa, Maryja
przypomina nam, ¿e ¿ycie ludzkie jest œwiête od poczêcia do naturalnej œmierci.
Wpatrzeni w swoj¹ Matkê chrzeœcijanie winni coraz bardziej ceniæ i chroniæ dar ¿y-
cia. Niech obok dzia³aj¹cych ruchów, maj¹cych na celu obronê dzieci nie narodzo-
nych, powstaj¹ w diecezjach domy dla samotnych matek, które pomimo ciê¿kiej sy-
tuacji pozosta³y otwarte na dar ¿ycia. 

61. Spogl¹daj¹c na ubog¹ S³u¿ebnicê Pañsk¹, udaj¹c¹ siê s³u¿yæ swojej krewnej
El¿biecie, dostrzegamy wokó³ nas osoby wymagaj¹ce opieki i pomocy. Wiele z nich
jest w podesz³ym wieku, inne ¿yj¹ w skrajnym ubóstwie. Osoby te oczekuj¹ na na-
sz¹ pos³ugê. Dlatego te¿ zachêcamy do organizowania parafialnych i miêdzypara-
fialnych zespo³ów charytatywnych, które na wzór Maryi mog³yby s³u¿yæ wszystkim
potrzebuj¹cym.

62. Obrazy z wizerunkami Matki Bo¿ej, które znajduj¹ siê w naszych mieszka-
niach, przypominaj¹ o tym, ¿e rodzina jest Koœcio³em domowym. Niech zatem ów
Koœció³ gromadzi siê na wspóln¹ modlitwê. Niech stanie siê jeszcze bardziej prze-
strzeni¹ nowej ewangelizacji. Niech modlitwa zanoszona wraz z Maryj¹ wyjedna ro-
dzinom wzrost mi³oœci, umocni wiernoœæ, nape³ni Chrystusowym pokojem. 

63. Kontemplacja Maryi pozwala podziwiaæ Jej œwiêtoœæ, Jej piêkno, Jej czystoœæ.
Ona ukazuje prawdziwe i trwa³e wartoœci, które uszlachetniaj¹ cz³owieka, ubogacaj¹
i wywy¿szaj¹ jego cz³owieczeñstwo. Dlatego te¿ wobec wielorakich nurtów rozpo-
wszechniaj¹cej siê pornografii i panseksualizmu, czystoœæ Maryi niech stanie siê war-
toœci¹ szczególnie drog¹ sercom m³odych Polek i Polaków. 

64. Jak podkreœla³ wielokrotnie papie¿ Jan Pawe³ II, odzyskana wolnoœæ staje siê
dla Polaków darem i zadaniem. Chodzi o to, aby czyniæ dobry u¿ytek z tego daru.
Pamiêtaj¹c, i¿ poprzez krzy¿ ku wolnoœci wyswobodzi³ nas Chrystus, nale¿y wiêc
w taki sposób w niej trwaæ, aby nie poddawaæ siê na nowo w niewolê niewoli (Gal 5,
1). Matka Koœcio³a niech nas uczy odpowiedzialnego korzystania z daru wolnoœci.
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Maryja, ca³kowicie poddana Bogu i zupe³nie zwrócona ku Niemu, u boku swego Sy-
na, jest najdoskonalsz¹ ikon¹ wolnoœci i wyzwolenia ludzkoœci i wszechœwiata. 

65. W tradycyjnej pobo¿noœci wzywanie pomocy i wstawiennictwa Maryi zdecy-
dowanie dominuje nad naœladowaniem S³u¿ebnicy Pañskiej. Dlatego Synod zachêca
duszpasterzy i wiernych do ponownego rozeznania stanu naszej pobo¿noœci maryj-
nej w duchu przes³ania Prymasa Tysi¹clecia: „Musimy byæ wiêcej maryjni, g³êbiej ma-
ryjni, dojrzalej maryjni. Nie wolno pomniejszaæ naszego kultu maryjnego, nale¿y go
tylko poprawiæ, pog³êbiæ i o¿ywiæ to znaczy wprowadziæ w ¿ycie”53. 

66. Nale¿y podkreœlaæ wzór Maryi jako pierwszej chrzeœcijanki. Katecheci po-
winni zachêcaæ wiernych do naœladowania Jej cnót, przede wszystkim wiary, na-
dziei, mi³oœci i pos³uszeñstwa woli Bo¿ej oraz postawy cichej s³u¿by bliŸniemu na
co dzieñ.

67. Maryja dla ka¿dej kobiety jest przypomnieniem, ¿e „od pocz¹tku […] zo-
sta³a stworzona i usytuowana wraz z mê¿czyzn¹ w porz¹dku mi³oœci. […] Zosta³a
ona wpisana od pocz¹tku w odwieczn¹ walkê ze z³em i ze Z³ym. Jest to walka o cz³o-
wieka, o jego prawdziwe dobro, o jego zbawienie”54. Kobiety — ¿ony, matki, wdo-
wy, konsekrowane i œwieckie s³u¿ebnice Boga i cz³owieka, winny w Maryi odnajdy-
waæ si³ê i wzór w budowaniu nowej kultury ¿ycia i wzór promowania godnoœci ko-
biety, czerpi¹c od Niej œwiadomoœæ zawierzenia i wra¿liwoœæ na cz³owieka i na to co
istotowo ludzkie. Bóg przecie¿ „zawierzy³ cz³owieka kobiecie”55 i oczekuje od kobie-
ty odpowiedzi godnej jej powo³aniu. 

68. Pobo¿noœæ maryjna winna znajdowaæ odbicie w stylu prostego ¿ycia du-
chownych i œwieckich katolików. Maryjnoœæ uczy kontemplacji S³owa Bo¿ego, ¿ycz-
liwoœci i dobroci na co dzieñ, mê¿nego i cierpliwego dŸwigania krzy¿a w³asnego
i innych sióstr i braci oraz wspólnoty z pasterzami — nastêpcami Aposto³ów.

Trwaæ z Maryj¹

69. „Pielgrzymka zawsze by³a wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu chrzeœcijan, przy-
bieraj¹c w kolejnych epokach ró¿ne formy kulturowe. Jest symbolem indywidualnej
wêdrówki cz³owieka wierz¹cego œladami Odkupiciela: jest praktyk¹ czynnej ascezy
i pokuty za ludzkie s³aboœci, wyra¿a nieustann¹ czujnoœæ cz³owieka wobec w³asnej
u³omnoœci i przygotowuje go wewnêtrznie do przemiany serca”56. Odpowiedzial-
nych w Koœcio³ach diecezjalnych za pielgrzymki maryjne zachêca siê do traktowania
tego dzie³a z trosk¹ i odpowiedzialnoœci¹ za szczególny czas rekolekcji w drodze i du-
chowego wzrastania. 

70. Kustosze sanktuariów powinni zadbaæ o staranne przygotowanie progra-
mu dzia³alnoœci ewangelizacyjnej i duszpasterskiej. Ze wzglêdu na przebywaj¹cych
do miejsc œwiêtych pielgrzymów i ich duszpasterzy, szczególn¹ trosk¹ nale¿y oto-
czyæ liturgiê tam sprawowan¹. Nale¿y zadbaæ o systematyczne sprawowanie sakra-
mentu pokuty i pojednania w atmosferze pokoju, skupienia i medytacji. Sanktu-
aria winny byæ miejscami, w których pielgrzymi ucz¹ siê i doœwiadczaj¹ mi³oœci
braterskiej, gdzie prowadzi siê dzie³o powo³añ, a tak¿e uczy siê historii i kultury
narodowej. Do ich szczególnych zadañ — w myœl wskazañ Synodu, zawartych
w dokumencie „Koœció³ wobec rzeczywistoœci politycznej” — nale¿y leczenie na-
szej pamiêci historycznej i prowadzenie dzie³a pojednania narodowego. 

Jak Maryja

Maryja
w wychowaniu

katolickim

Maryja
wzorem

dla kobiet

„Chrzeœcijañ-
stwo chwil po-

wszednich”

Ruch
pielgrzymkowy

Duszpasterstwo
w sanktuariach
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71. „Ekonomia chrzeœcijañska, jako nowe i ostateczne przymierze, nigdy nie
ustanie i nie nale¿y siê spodziewaæ ¿adnego nowego objawienia publicznego
przed chwalebnym ukazaniem siê Pana naszego Jezusa Chrystusa. […] W histo-
rii zdarza³y siê tak zwane objawienia prywatne; niektóre z nich zosta³y uznane
przez autorytet Koœcio³a. Nie nale¿¹ one jednak do depozytu wiary. […] Zmys³
wiary wiernych, kierowany przez Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a, umie rozró¿niaæ
i przyjmowaæ to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie skiero-
wane do Koœcio³a. Wiara chrzeœcijañska nie mo¿e przyj¹æ «objawieñ» zmierzaj¹-
cych do przekroczenia czy poprawienia Objawienia, którego Chrystus jest wype³-
nieniem”57. Duszpasterze winni zatem wykazaæ siê roztropnoœci¹ w ka¿dym przy-
padku zwiêkszonego zainteresowania wiernych nadzwyczajnymi wydarzeniami,
zw³aszcza w organizowaniu „pielgrzymek” do miejsc tak zwanych objawieñ, nie
uznanych autorytetem Koœcio³a. Wiernych, czêsto powodowanych wy³¹cznie pra-
gnieniem sensacji, nie nale¿y pozbawiaæ opieki duszpasterskiej. Kap³ani nie po-
winni jednak swoim autorytetem urzêdowych przedstawicieli Koœcio³a potwier-
dzaæ „nadprzyrodzonoœci” widzeñ. 

72. W liturgii i nauczaniu nale¿y zwróciæ uwagê na rolê w³aœciwie rozumianej
pobo¿noœci maryjnej w dialogu ekumenicznym. Uprzywilejowanym czasem odkry-
wania wzajemnego bogactwa jest Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrze-
œcijan. Synod, ufaj¹c wstawiennictwu Matki Koœcio³a, w duchu odpowiedzialnoœci
za jednoœæ uczniów Chrystusa, zachêca wszystkich wiernych, duchownych i œwiec-
kich, do w³¹czenia siê w dialog miêdzy Koœcio³ami, aby jak najszybciej spe³ni³o siê
wo³anie Jezusa, któremu towarzyszy gor¹ce pragnienie serca Maryi: „Aby wszyscy
stanowili jedno”.

73. Wszystkie ruchy maryjne powinny zmierzaæ zarówno do pog³êbienia ¿ycia
duchowego swoich cz³onków, jak i do odnowy zaanga¿owania apostolskiego na rzecz
Koœcio³a i spo³ecznoœci lokalnej. 

Drugi Synod Plenarny Koœcio³a w Polsce, œwiadomy wspo-
magaj¹cej i macierzyñskiej obecnoœci Bogarodzicy wœród Ludu
Bo¿ego, oddaje ca³e dzie³o swojej modlitewnej refleksji, wysi³ek
wszystkich swoich Zespo³ów i Komisji, a zw³aszcza czekaj¹cy nas
wielki trud nowej ewangelizacji w duchu nauki, zaleceñ i zarz¹-
dzeñ synodalnych, w opiekê Niebieskiej Matki i Królowej. Czy-
ni to s³owami zawierzenia, które Jan Pawe³ II wypowiedzia³ u stóp
Jasnogórskiej Pani: 

Matko Boga i nasza, dziêkujemy Ci, ¿eœ jest Gwiazd¹ prze-
wodni¹ w budowaniu lepszej przysz³oœci dla œwiata, ¿eœ jest pa-
tronk¹ w budowaniu ogólnoludzkiej cywilizacji mi³oœci. Matko,
pokornie Ciê prosimy, abyœ otacza³a sw¹ macierzyñsk¹ opiek¹
dni i lata dziel¹ce nas jeszcze od roku dwutysiêcznego. 

Królowo Polski, wspominaj¹c z wdziêcznoœci¹ Tw¹ macie-
rzyñsk¹ opiekê, zawierzamy Ci nasz¹ Ojczyznê, dokonuj¹ce siê
w niej przemiany spo³eczne, ekonomiczne i polityczne. Niech
pragnienie dobra wspólnego przezwyciê¿a egoizm i podzia³y.

Objawienia

„Aby wszyscy
stanowili jedno”

Pog³êbienie i od-
nowa ruchów
maryjnych
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Niech wszyscy sprawuj¹cy pos³ugê w³adzy, widz¹c w tobie po-
korn¹ S³u¿ebnicê Pana, ucz¹ siê s³u¿yæ i rozpoznawaæ potrzeby
rodaków, jak Ty to uczyni³aœ w Kanie Galilejskiej, tak, aby Pol-
ska mog³a staæ siê królestwem mi³oœci, prawdy, sprawiedliwoœci
i pokoju. Aby wielbione w niej by³o Imiê Twego Syna. Amen58. 
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