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Przedmowa

O

jciec święty Benedykt XVI z okazji Roku Wiary 2012–2013 napisał list apostolski Porta fidei,
w którym zachęcił cały Kościół do pogłębienia wiary
i dzielenia się nią z entuzjazmem z innymi ludźmi.
Papież wskazał też na Maryję, która jest wzorem całkowitego powierzenia się Bogu: „Przez wiarę Maryja przyjęła słowa anioła i uwierzyła w zapowiedź, że
stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania (por. Łk 1, 38). Gdy nawiedziła Elżbietę, z Jej
ust popłynęła pieśń na cześć Najwyższego za cuda,
jakich dokonuje w tych, którzy się Jemu powierzają
(por. Łk 1, 46–55). Z radością i drżeniem wydała na
świat swego jedynego Syna, zachowując nienaruszone dziewictwo (por. Łk 2, 6–7). Zaufawszy swemu
oblubieńcowi Józefowi, udała się z Jezusem do Egiptu, aby uratować Go przed prześladowaniami Heroda (por. Mt 2, 13–15). Z tą samą wiarą szła za nauczającym Panem i pozostała z Nim aż do Golgoty (por.
J 19, 25–27). W wierze Maryja cieszyła się owocami
zmartwychwstania Jezusa i zachowując w swoim
sercu wszelkie wspomnienia (por. Łk 2, 19.51),
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przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni
z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha Świętego
(por. Dz 1, 14; 2, 1–4)” (nr 13).
Owocem Roku Wiary jest encyklika papieża
Franciszka Lumen fidei poświęcona zgłębianiu tajemnicy wiary, która jest światłem na naszych
drogach. Ojciec święty Franciszek ukazał w niej
Maryję w roli Przewodniczki w dialogu miłości
człowieka z Bogiem: „Ze względu na swą więź
z Jezusem Maryja jest ściśle włączona w to, w co
wierzymy. W dziewiczym poczęciu przez Maryję
mamy jasny znak Boskiego synostwa Chrystusa.
Odwieczny początek Chrystusa jest w Ojcu, jest
On Synem w pełnym i niepowtarzalnym sensie,
i dlatego rodzi się w czasie bez udziału mężczyzny. Będąc Synem, Jezus może przynieść światu nowy początek i nowe światło, pełnię wiernej miłości
Boga, który oddaje się ludziom. Z drugiej strony,
prawdziwe macierzyństwo Maryi zapewniło Synowi Bożemu prawdziwą ludzką historię, prawdziwe ciało, w którym umrze na krzyżu i powstanie z martwych. Maryja będzie Mu towarzyszyć
aż pod krzyż (por. J 19, 25), skąd Jej macierzyństwo rozszerzy się po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa na każdego ucznia Jej Syna
(por. J 19, 26–27)” (nr 59).
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W książce Uczyć się wiary z Maryją skupiłem się na
tajemnicy Maryi ukazanej w Ewangeliach i Tradycji
Kościoła. Starałem się przybliżyć postać Maryi tak,
by Jej przygoda z Bogiem przemówiła także do serc
współczesnego Czytelnika. Obyśmy umieli naśladować heroiczną wiarę Maryi, gdy podobnie jak Ona,
Matka Bolesna pod krzyżem, będziemy doświadczać trudnych chwil w naszym życiu. Dołączone na
końcu rozważań modlitwy do Matki Bożej, napisane przez świętych Jej czcicieli, są zaproszeniem, by
podjąć serdeczną rozmowę z Tą, która jest naszą Pośredniczką i Pocieszycielką. W książce przybliżyłem
też maryjny rys wybranych świętych, którzy odznaczali się wielkim przywiązaniem do Niepokalanej.
Umieszczając fragmenty uroczystego hymnu Akatyst, który przez wieki kształtował duchowość i pobożność maryjną bizantyjskiego Wschodu, chciałem
podkreślić rolę Maryi również w dialogu ekumenicznym. W ostatnim rozdziale Czytelnik znajdzie,
takie teksty jak: Śluby króla Jana Kazimierza, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego przygotowane przez Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego, Akt Zawierzenia
Maryi Jana Pawła II, a także teksty maryjne Benedykta XVI oraz papieża Franciszka.
Geneza tej książki jest następująca. Jesienią 2012 roku ks. red. Jan Bartoszek z Wydziału Duszpasterstwa
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Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie poprosił
mnie o przygotowanie rozważań na nabożeństwa
majowe 2013 roku. Miały one nawiązywać do przypadającej tego roku 50. rocznicy koronacji obrazu
Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu-Zawadzie
(11 sierpnia 1963 r.). Rozważania te zostały zatytułowane Matko Boża Pocieszenia – módl się za nami! i ukazały się w Wydawnictwie Biblos w Tarnowie.
Pragnę serdecznie podziękować ks. Arturowi
Wennerowi SJ za cenne spostrzeżenia i rady udzielone mi podczas pisania tej książki.
Oby Maryja uczyła nas postawy niezachwianej
wiary. Ona umiała zaufać Panu Bogu we wszystkich okolicznościach swojego życia, wychowując
Pana Jezusa, który kształtował i rozwijał się, biorąc
z Niej przykład.
ks. Marek Wójtowicz SJ
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kraków, 25 marca 2017 roku

Tajemnica Maryi
Wtedy Maryja rzekła:
„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”.
(Łk 1, 46–49)

Niepokalana

R

ozważmy świętość Matki Bożej w tajemnicy
Jej Niepokalanego Poczęcia. Jest to tajemnica wybrania, wyjątkowej łaski Pana, na którą Ona
otwarła się wielkodusznie całym sercem. Od samego początku Bóg przygotował Ją, by – dzięki uwolnieniu od skazy grzechu pierworodnego – stała się
godna, by zostać Matką Jezusa, naszego Zbawiciela.
Zapowiedź Jej wybrania zabrzmiała już na samym początku historii zbawienia, zaraz po grzechu
pierwszych rodziców, którego skutki obciążyły całą ludzkość. Odtąd serce człowieka nie jest zdolne,
by całkowicie otworzyć się na Boga. „Wprowadzam
nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty” (por. Rdz 3, 15) – oto pełna nadziei
zapowiedź Boga o Tej, która miała wydać na świat
błogosławiony owoc swojego żywota.
Szatan, oskarżyciel ludzi, zasiał w sercu człowieka nieufność, postawę niedowierzania Bogu.
To zły duch wlewa w nasze serca zwątpienie, gdy
zaczynamy pytać: „Czy rzeczywiście Bóg chce dobra dla mnie? A może także poza Nim mogę być
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szczęśliwy?”. Człowiek w pewnym momencie historii zwątpił w dobroć Boga i przestał wsłuchiwać
się w Jego słowo rodzące prawdziwe życie w nas.
Opis grzechu z Księgi Rodzaju (por. Rdz 3, 1–24)
jest dla każdego z nas przypomnieniem, że człowiek
nie jest w stanie wyrwać się z więzów grzechu tylko
o własnych siłach. Co więcej, często nie może on dostrzec i odczuć, gdzie leży jego własna odpowiedzialność w tym złu, z którym się tak często solidaryzuje
i równocześnie sam pada jego ofiarą. Ten dramat duchowego zagubienia wyraził św. Paweł w Liście do
Rzymian: „Nieszczęsny ja człowiek!” (Rz 7, 24).
Zauważmy, jakże inna jest postawa Maryi, która
dzięki Bożemu wybraniu i umiłowaniu była zasłuchana w Jego słowo. Ona Je przyjęła i dzięki mocy Ducha Świętego stała się Matką Jezusa. Dlatego
Maryja uczy nas, jak owocnie możemy słuchać słowa Bożego i rozważać je, by stawało się duchowym
pokarmem w naszym życiu. Maryja jest podobna
do wspaniałej gotyckiej katedry, której przestrzeń
wypełniona jest milczeniem i ciszą, dyskretnie oddającą chwałę Bogu.
Maryja dzięki specjalnej łasce Pana stała się
„nowym stworzeniem”, wyzwolonym z grzechu
i śmierci. Ona jest znakiem, że Bóg naprawdę odnowił już świat i człowieka. W taki oto sposób Bóg
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pokazuje nam, że dla Niego wszystko jest możliwe.
On jest wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka, dlatego też nawet z sytuacji grzechu, niewierności i zła może wydobyć wiele dobra.
Nasze grzechy oraz to wszystko, co nas zniewala, co nosi znamiona śmierci i czyni nas smutnymi
– a nawet zrozpaczonymi – może stać się „błogosławioną winą” i sytuacją, z której Bóg wyprowadza
dobro. On ma moc strącenia władców z tronu i wywyższenia pokornych, którzy pragną nawrócić się
do Niego (por. Łk 1, 52).
Wobec tego szczególnego wybrania Maryja doświadcza wielkiej radości, i dlatego błogosławi Pana, chwali Boga za wielkie rzeczy, których dokonał
dla zbawienia świata. Maryja uczy nas, jak wielbić
Boga i jak usuwać z naszego życia smutek, który
świadczy o naszej małej wierze i sercu wciąż za mało hojnym, ponieważ liczymy tylko na siebie.
Oby Maryja stawała się bardziej obecna w naszym życiu duchowym. To Ona wprowadza nas na
drogi świętości. Jej życie i pełne pokory mówienie
Bogu „tak” uczy nas, by każdego dnia być gotowym na przyjęcie Trójcy Świętej do naszego życia.
Bóg pragnie uczynić z naszego serca swoją świątynię, chce zamieszkać w nas, byśmy zbierali owoce
dobrych czynów.
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To pragnienie świętości i realizowanie jej dzień
po dniu wymaga od nas wytrwałości oraz cierpliwego słuchania Boga i otwierania się na Jego łaskę.
To dzięki wstawiennictwu Niepokalanej możemy
szukać w naszym życiu tego, co jest w górze, co
pochodzi od Boga i jest Jego darem pomnażającym
w nas życie szczęśliwe, bo wieczne.
Takiej postawy potrzeba całemu Kościołowi. Otwierajmy się zatem na Bożą łaskę, na dar świętości
oraz na moc, która się objawia w sercach pokornych, cichych i posłusznych. Wielu świętych i wybitnych ludzi Kościoła powierzało Bogu za pośrednictwem Maryi wiele trudnych spraw. Nigdy się na
Niej nie zawiedli, otrzymując w stosownym czasie
pomoc. Wystarczy wspomnieć św. Maksymiliana
Marię Kolbego, Sługę Bożego księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego czy św. Jana Pawła II.
Także my sami, jeśli chcemy, by wzrastało w nas
i w naszym otoczeniu królestwo Boże, powierzmy się
w ufnej modlitwie Niepokalanej Matce. Niech Ona
wyprasza nam – głodnym i spragnionym Boga – łaskę
Jego obecności w naszym życiu. Oby Maryja uczyła
nas wierności Panu Jezusowi oraz uważnego słuchania Bożego słowa, byśmy – tak jak Ona – każdego dnia
radosnym sercem śpiewali Magnificat Panu wszelkiego stworzenia. Chwalmy Ją słowami Akatystu:
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Aka t y st , I k o s 1 0 :

Śpieszą do Ciebie dziewice, boś murem im obronnym
i wszystkim, co Cię wzywają, Bogurodzico Dziewico. Nieba i ziemi Stworzyciel przyozdobił Cię łaską, o Nieskalana. A zamieszkawszy w Twoim łonie, nauczył wszystkich
wznosić głos do Ciebie:
Witaj, o wzniosła kolumno dziewictwa,
Witaj, o bramo wiecznego zbawienia,
Witaj, pierwszy owocu odrodzenia w Duchu,
Witaj, szafarko wszech dobrodziejstw Bożych.
Witaj, która odradzasz tych, co w grzechu są poczęci,
Witaj, dająca mądrość tym, co nieroztropni,
Witaj, odpędzająca tego, co dusze uwodzi,
Witaj, rodząca Siewcę niewinności.
Witaj, alkowo przeczystych zaślubin,
Witaj, zaślubiająca dusze wierne Panu,
Witaj, o piękna dziewic żywicielko,
Witaj, wesela dusz świętych przyjaciółko.
Witaj, Oblubienico Dziewicza.

