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Wród rozlicznych cia³ niebieskich wyró¿nia siê gwiazda zaranna,
zwana równie¿ jutrzenk¹ i zorz¹. wieci ona, janiej ni¿ pozosta³e gwiazdy, przed wschodem s³oñca. Pojawia siê znów po jego zachodzie na przeciwleg³ej stronie nieba. Autorom biblijnym s³u¿y³a do ró¿norakich porównañ. Prorocy zapowiadali w jej obrazie nadejcie czasów mesjañskich. Izajasz nawo³ywa³
¯ydów: Do objawienia i do wiadectwa! Jeli nie bêd¹ mówiæ zgodnie z tym
has³em, to nie ma dla nich jutrzenki (Iz 8,20), i zapowiada³: Naród krocz¹cy
w ciemnociach ujrza³ wiat³oæ wielk¹; nad mieszkañcami kraju mroków
wiat³o zab³ys³o (Iz 9,1). Odnowiona Jerozolima bêdzie pe³na wiat³oci. Z niej
bêdzie siê ona rozszerzaæ na inne narody: Powstañ! wieæ, bo przysz³o twe
wiat³o i chwa³a Pañska rozb³yska nad tob¹. Bo oto ciemnoæ okrywa ziemiê
i gêsty mrok spowija ludy, a ponad tob¹ janieje Pan, i Jego chwa³a jawi siê
nad tob¹. I pójd¹ narody do twojego wiat³a, królowie do blasku twojego
wschodu (Iz 60, 1-3). Ozeasz za przepowiada³, ¿e przyjcie Pana jest pewne
jak wit poranka (Oz 6,3)1 . Urzeczywistni³o siê ono wraz z Chrystusem. S³awi¹ Go £ukaszowe kantyki jako Wschodz¹ce S³oñce (£k 1,78-79; 2,32) dla
tych, którzy s¹ w ciemnoci. wiêty Piotr porównuje z kolei s³owa proroków
do lampy wiec¹cej w ciemnym zak¹tku. Pe³ny blask nastanie jednak dopiero
wtedy, kiedy dzieñ zawita, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach
1

Por. J. Kútnik, Litania loretañska, Kraków 1983, s. 174175.
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(2 P 1,19), tj. przy powtórnym przyjciu Chrystusa. Obraz ten przej¹³ wielkanocny hymn Exultet2. W Apokalipsie w. Jana wyra¿enie gwiazda poranna
jest symbolem Jezusa i Jego nieograniczonej w³adzy (Ap 2,28). W epilogu
potwierdza On prawdziwoæ Janowego objawienia, gdy wyznaje: Jam jest [...]
Gwiazda wiec¹ca, poranna (Ap 22,16)3. Wynika z tego, ¿e zasadniczo wyra¿enia gwiazda zaranna, jutrzenka, zorza s¹ biblijnymi i liturgicznymi
obrazami Chrystusa przynosz¹cego zbawienie ca³emu wiatu.
Do Maryi te metaforyczne tytu³y odnosz¹ siê wtórnie. Pojawi³y siê ju¿
w patrystyce. Chrzecijanie zwykli nazywaæ J¹ Gwiazd¹ Zarann¹, gdy¿ pojawienie siê Jej w historii wiata poprzedzi³o i zapowiedzia³o tajemnicê odkupienia. Jej »poprzedzenie« przyjcia Chrystusa  konkretyzuje Jan Pawe³ II
 znajduje rokrocznie odzwierciedlenie w liturgii Adwentu. [...] [Maryja] poród »nocy« adwentowego oczekiwania zaczê³a wieciæ jako prawdziwa
»Gwiazda Zaranna« (Stella matutina). Istotnie, tak jak gwiazda, »jutrzenka«,
poprzedza wschód s³oñca, tak Maryja, od swego niepokalanego poczêcia, poprzedzi³a przyjcie Zbawiciela, wschód S³oñca Sprawiedliwoci w dziejach
rodzaju ludzkiego4. Przydomek ten, choæ nie ma wprost rodowodu biblijnego,
nawi¹zuje jednak do tekstów Pisma wiêtego, szczególnie Pieni nad pieniami: Kim¿e jest ta, która wieci z wysoka jak zorza (Pnp 6,10) oraz M¹droci
Syracha: Jak gwiazda zaranna poród chmur (Syr 50,6)5. Funkcjonuje od
wieków w nauce i kulcie Kocio³a, np. w formularzach mszalnych, Liturgii
godzin, Litanii loretañskiej, Godzinkach o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny oraz modlitwach i pieniach maryjnych6.
Niestety, nie mo¿na tego powiedzieæ o posoborowej mariologii  ogólnowiatowej i polskiej. Imiê Gwiazda Zaranna nie doczeka³o siê dot¹d integralnego i pog³êbionego opracowania. Istniej¹ publikacje, w których autorzy wyjaniaj¹ je jedynie przyczynkarsko. Zaliczaj¹ siê do nich komentarze do Litanii
2 Por. Orêdzie wielkanocne, w: Msza³ rzymski dla diecezji polskich, Poznañ 1986, s. 155 i 161;
A. Gejdos, Lauretanische Litanei als Kompendium der Mariologie. Eine dogmatische Analyse der
Typologien in den Anrufungen Mariens, München 2009, s. 104. W Litanii o Najwiêtszym Imieniu Jezus
zwracamy siê tak¿e do Jezusa jako S³oñca Sprawiedliwoci i wiat³oci prawdziwej (J. Siedlecki,
piewnik kocielny, wyd. 39, Kraków 1990, s. 789790).
3 Por. C. Kammer, Die Lauretanische Litanei, Innsbruck 1960, s. 148149; J. Drozd, Litania
loretañska. Pochodzenie  sens wezwañ  rozwa¿ania, Kraków 1991, s. 137138; A. Tronina, Zawitaj
Pani wiata. Obrazy i symbole biblijne w Godzinkach o Niepokalanym Poczêciu NMP, Niepokalanów
1995, s. 2021.
4 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater o b³ogos³awionej Maryi Dziewicy w ¿yciu pielgrzymuj¹cego Kocio³a (25 III 1987), nr 3, Watykan 1987.
5 Por. D. Mastalska, Jutrzenka, Gwiazda Poranna, Zaranna, EK, t. 8, kol. 283.
6 Obszernie ten w¹tek omawia A. Wojtczak, Pochodzenie i rozwój maryjnego tytu³u Gwiazda
Zaranna, Studia Koszaliñsko-Ko³obrzeskie 2011, nr 2.
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loretañskiej7 lub Godzinek o Niepokalanym Poczêciu NMP8. Spotyka siê nadto
opracowania encyklopedyczne9 , popularnonaukowe10 albo rozprawy naukowe, w których przy omawianiu nauki Jana Paw³a II, szczególnie o Adwencie,
autorzy dotykaj¹ teologicznej treci owego tytu³u11. Jest ona rozleg³a. Jej wieloznacznoæ jest znamienna dla poetyckiego jêzyka u¿ywanego zarówno
w Biblii, jak i pobo¿noci chrzecijañskiej. W niniejszym artykule przyjêto
za³o¿enie, by wype³niæ, przynajmniej po czêci, istniej¹c¹ lukê. Ciekawe, ale
i po¿yteczne, jest zastanowienie siê, czy tytu³ ten nale¿y interpretowaæ wy³¹cznie w sensie chrystologicznym, tzn. ¿e Maryja w oczekiwaniu na Mesjasza
zaczê³a wieciæ jak prawdziwa Gwiazda Zaranna, czy te¿ jednoczenie eklezjalnym, czyli, ¿e towarzyszy Kocio³owi w jego pielgrzymce wiary ku ostatecznemu przeznaczeniu? A je¿eli tak, to w jakim sensie jest Ona dla niego
Jutrzenk¹ i Przewodniczk¹? Czy jedynie wskazuje mu drogê, czy te¿ wspiera
go macierzyñskim wstawiennictwem? Na te i podobne pytania pragniemy daæ
odpowied w niniejszym artykule.
1. Zwiastująca historyczne przyjście Mesjasza

Ju¿ stworzenie wiata by³o pierwszym krokiem wyjcia Boga ku cz³owiekowi. Ca³y bowiem wiat widzialny zosta³ stworzony dla niego. Zamys³ ten
zrodzi³ siê w Bogu z mi³oci. Okaza³a siê ona w odwiecznym wybraniu cz³owieka w Chrystusie, Wcielonym S³owie. Wskazuje na to w. Pawe³: W Nim
bowiem wybra³ nas przed za³o¿eniem wiata, abymy byli wiêci i nieskalani
przed Jego obliczem (Ef 1,4). Jednak wród wszystkich ludzi, których Ojciec
wybra³ w Chrystusie, Maryja zosta³a wybrana w sposób zupe³nie szczególny,
poniewa¿ zosta³a przeznaczona, ¿eby byæ Matk¹ Chrystusa. W tajemnicy
Chrystusa  czytamy w Redemptoris Mater  jest Ona obecna ju¿ »przez
7 Por. np. J. Kútnik, Litania loretañska, s. 174179; J. Colgen, So bittet dich die Kirche. Die
Lauretanische Litanei, Leutesdorf 1989, s. 124127; W. Dürig, Die Lauretanische Litanei. Entstehung,
Verfasser, Aufbau und mariologische Inhalt, St. Ottilien 1990, s. 5760; J. Drozd, Litania loretañska,
s. 137139; G. Basadonna, G. Santarelli, Litania loretañska, Warszawa 1999, s. 130131; A. Pronzato,
Módl siê za nami! Litania loretañska  rozwa¿ania, Kraków 2005, s. 191193; A. Gejdos, Lauretanische
Litanei als Kompendium der Mariologie, s. 104107.
8 Por. np. A. Tronina, Zawitaj Pani wiata, s. 20-21; Z. Zió³kowski, Biblijny komentarz do
Godzinek o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny, Warszawa 2009, s. 4750.
9 Por. np. W. Dürig, Morgenstern, ML, t. 4, s. 517; D. Mastalska, Jutrzenka, kol. 283284.
10 Por. np. T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, Niedziela 49 (1987), s. 1 i 7.
11 Por. np. F. Courth, Maria als Morgenstern. Zum adventlichen Marienbild von Johannes Paul II.,
Lebendiges Zeugnis 4 (1989), s. 266287; D. Mastalska, Maryja Adwentem wed³ug Jana Paw³a II,
SalvM 4 (2003), s. 120138.
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za³o¿eniem wiata« jako Ta, któr¹ Ojciec »wybra³« na Rodzicielkê swojego
Syna we wcieleniu  a razem z Ojcem wybra³ J¹ Syn i odwiecznie zawierzy³
Duchowi wiêtoci12. Innymi s³owy, zosta³a w³¹czona w pierwszy odwieczny Adwent S³owa, predysponowany przez mi³oæ Ojca dla stworzenia i dla
cz³owieka13. Bóg, stwarzaj¹c cz³owieka, jednoczenie zamierzy³ istnienie
Chrystusa i Jego Matki  przewidzia³ Ich i zaplanowa³, podobnie jak przewidzia³ grzech.
Kiedy pojawi³ siê pierwszy grzech, z nieoczekiwan¹ hañb¹ pierwszych
rodziców, wtedy równie¿ Bóg objawi³ po raz pierwszy Odkupiciela wiata,
zapowiadaj¹c zarazem Jego Matkê. Dokona³o siê to w s³owach, w których
Tradycja dostrzeg³a Protoewangeliê, tj. zarodek i zapowied samej Ewangelii,
Dobrej Nowiny: Wprowadzam nieprzyjañ miêdzy ciebie a niewiastê, pomiêdzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmia¿d¿y ci g³owê, a ty zmia¿d¿ysz
mu piêtê (Rdz 3,15). Tak oto Maryja zosta³a obiecana razem ze swoim Synem,
Odkupicielem wiata. Wespó³ z Nim mia³a byæ te¿ oczekiwana, bowiem Mesjasz-Emmanuel mia³ byæ oczekiwany jako Syn Niewiasty14. Wynik³a z tego
swoista dwubiegunowoæ: z jednej strony by³a Ona organicznie zwi¹zana
z przyjciem na wiat oczekiwanego Zbawiciela, z drugiej za znalaz³a siê po
stronie tych wszystkich, którzy potrzebowali odkupienia, czyli oczekuj¹cych
na przyjcie Odkupiciela.
Wyczekiwanie mia³o ich przygotowaæ na Jego przyjêcie. Ca³e Stare Przymierze by³o okresem Bo¿ych obietnic i zbawczych zapowiedzi, jak i stopniowego przygotowywania na przyjêcie Mesjasza. Tymczasem czas poprzedzaj¹cy
Jego przyjcie okry³a ciemnoæ. Naród izraelski zapomina³, ¿e sw¹ nadziejê
z³o¿y³ w Bogu. Ulega³ pokusie zapewnienia sobie przysz³oci poprzez ziemskie
przymierza. Prorocy karcili go za to i zapowiadali Mesjasza, który przyjdzie
i przemieni ludzkie serca. Zab³ynie On jak wielka wiat³oæ nowego poranka,
która owietli wszystkie narody, przyci¹gnie je swoim blaskiem oraz sprowadzi
na powrót na drogê Przymierza, które bêdzie doskonalsze od pierwszego. Obiecany Mesjasz jawi³ siê zatem jako wspania³a nadzieja, która zepchnie w niepamiêæ porzucenie niewiernego narodu wybranego i przyniesie mu zbawienie15.
Czas oczekiwania wype³ni³ siê, kiedy pojawi³a siê Maryja. Jej poczêcie
i narodzenie przygotowywa³o i zapowiada³o wprost przyjcie Mesjasza. A za12
13

Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 8.
Jan Pawe³ II, Maryja, Matka naszego Adwentu: do prawdy, sprawiedliwoci, pokoju (homilia
w Bazylice Santa Maria Maggiore, 8 XII 1979), w: A. Szostek (red.), Jan Pawe³ II o Matce Bo¿ej
(19781998), t. 2, Warszawa 1998, s. 108. Por. D. Mastalska, Maryja Adwentem, s. 122.
14 Por. Jan Pawe³ II, Maryja, Matka naszego Adwentu, s. 108.
15 Por. A. Wojtczak, Maryja  Gwiazda Nadziei, w: K. Michalczak (red.), Teologia dogmatyczna,
t. 3, Spe salvi, Poznañ 2008, s. 79.
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tem, jak czytamy w tekstach liturgicznych jednej z mszy maryjnych, Jej b³ogos³awione narodzenie zwiastowa³o radoæ ca³emu wiatu16. W Niej ludzkoæ
sta³a siê gotowa na przyjêcie zbawienia. Ona bowiem bêdzie ziemsk¹ Matk¹
Mesjasza, który przyniesie wszystkim zbawienie. Obecnoæ Jej poród Izraela
 dyskretna i chyba przez wspó³czesnych Jej nie zauwa¿ona  pozostawa³a
równoczenie przejrzysta i jawna wobec Przedwiecznego, który z t¹ ukryt¹
»Cór¹ Syjonu« (por. Sof 3,14; Za 2,14) zwi¹za³ swój zbawczy plan obejmuj¹cy
ca³e dzieje ludzkoci17.
Maryja prze¿ywa³a najg³êbiej Adwent ludzkoci oczekuj¹cej na Odkupiciela. W Niej têsknota ludzkoci za zbawieniem by³a najwiêksza. By³a Ona
bowiem pierwsz¹ poród pokornych i ubogich Jahwe, którzy z ufnoci¹ oczekiwali od Niego zbawienia. Sk³adali sw¹ ufnoæ jedynie w Bogu i przyzywali
Jego nadejcia. S³uchaj¹c uwa¿nie proroczych zapowiedzi, Maryja pamiêta³a
zapewne o wizji, która o¿ywia³a w Jej sercu mesjañsk¹ nadziejê. Nale¿a³a Ona
bowiem do tych pokornych i wielkich dusz w Izraelu, które  jak Symeon
 oczekiwa³y pociechy Izraela (£k 2,25), jak Anna oczekiwa³y wyzwolenia
Jerozolimy (£k 2,38). ¯y³a wiêtymi pismami Izraela, które mówi³y o nadziei,
tzn. obietnicy danej Abrahamowi i jego potomstwu (por. £k 1,55)18. Wczytuj¹c siê w plany Boga wzglêdem wiata, wnika³a w Jego odwieczne rozporz¹dzenia. Lepiej ni¿ pozostali rozumia³a, ¿e Bóg dokonuje cudownych rzeczy.
Tak¿e napomnienia kierowane do ludu niewiernego sk³ania³y J¹ do jeszcze
wiêkszej wiernoci wobec Przymierza  gotowoci chodzenia Bo¿ymi drogami
i wiernego przywi¹zania do wskazañ Najwy¿szego. W tym sensie by³a niewiast¹ nadziei. Tylko dlatego  podkrela Benedykt XVI w Deus caritas est  ¿e
wierzy³a w obietnice Bo¿e i oczekiwa³a zbawienia Izraela, anio³ móg³ przyjæ
do Niej i wezwaæ J¹ do ostatecznej s³u¿by tym obietnicom19. Tak zatem w Jej
prostym, zwyczajnym ¿yciu otworzy³a siê po stronie cz³owieka w sposób definitywny wewnêtrzna przestrzeñ Nowego i Wiecznego Przymierza, w której
Przedwieczny Bóg móg³ nape³niæ ludzkoæ wszelkim b³ogos³awieñstwem duchowym [...] w Chrystusie (Ef 1,3). Przestrzeñ tê stanowi³a g³êboka wiara
Maryi20.
Obecnoæ Maryi w odwiecznym zamyle Boga wzglêdem cz³owieka zak³ada³a, oprócz Bo¿ego macierzyñstwa, tak¿e Jej niepokalane poczêcie. Stanos. 148.

16

NMP, Przyczyna Naszej Radoci, w: Zbiór Mszy o Najwiêtszej Maryi Pannie, Poznañ 1998,

17
18
19

Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 3.
Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50, Poznañ 2007.
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 41, Poznañ 2006. Por. A. Wojtczak, Maryja,

s. 7980.
20

Por. T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, s. 1.
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wi³o ono st¹d zasadnicze przygotowanie na przyjcie Zbawiciela21. Pius IX
stwierdza w bulli Ineffabilis Deus, ¿e Maryja w niepokalanym poczêciu objawi³a siê wiatu jako »Jutrzenka«, promieniej¹ca naoko³o swoim blaskiem22 .
Aby przybli¿yæ siê do tej tajemnicy, nale¿y cofn¹æ siê poza próg grzechu
pierworodnego. Wiêcej, poza próg dziejów cz³owieka. Trzeba cofn¹æ siê przed
wszelki czas, odnaleæ siê w niezg³êbionym wymiarze samego Boga. Niejako
w »czystym wymiarze« odwiecznego wybrania, którym wszyscy jestemy objêci w Jezusie Chrystusie. [...] Jestemy za wybrani w Nim do wiêtoci23.
Jednak¿e Maryja zosta³a odkupiona w sposób wyj¹tkowy. Jako pierwsza skorzysta³a z dzie³a odkupienia Jezusa Chrystusa. Poczê³a siê jako wolna od dziedzictwa grzechu pierworodnego, pe³na ³aski. W dziejach ludzkoci niepokalane poczêcie stanowi najdoskonalsz¹ realizacjê dzia³ania ³aski Ducha wiêtego,
który ukszta³towa³ J¹ i uczyni³ od pocz¹tku nowym stworzeniem, ziemi¹ wiêt¹ i nieskalan¹24. St¹d niepokalane poczêcie rzuca niejako nadprzyrodzone
wiat³o na nasze ludzkie ¿ycie i budzi w nas nadziejê spe³nienia Bo¿ych przeznaczeñ25. Precyzyjniej mówi¹c, stanowi ono zapowied Dobrej Nowiny
o zbawieniu. Chrystus, Odkupiciel wiata, przezwyciê¿y noc grzechu w dziejach ludzkoci. Tak jak zwyciê¿y³ moc grzechu pierworodnego w swej Matce,
tak przezwyciê¿y³ j¹ w ka¿dym z nas26. W ostatecznoci  sumuje w¹tek
M.G. Masciarelli  ³aska niepokalanoci Maryi zosta³a przewidziana przed
wiekami przez Boga i jest ³ask¹, która w czasie Izraela przybra³a »postaæ
obietnicy«, a czasie Kocio³a »postaæ spe³nienia«, które Maryja zainaugurowa³a we w³asnej osobie27. Odt¹d Bóg konsekwentnie poprowadzi w kierunku
przywrócenia ludziom stanu pierwotnej sprawiedliwoci.
Dzieje zbawienia, które aktualizuj¹ siê w strukturze Przymierza Boga
z cz³owiekiem  Przymierza, które inicjuje Bóg  zak³adaj¹ i domagaj¹ siê
odpowiedzi cz³owieka na zbawcze wyjcie, na zbawczy dar Boga. Odpowiedzi
tej, gdy nadesz³a pe³nia czasu (Ga 4,4), udzieli³a w doskona³y sposób Maryja.
21 Por. Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus o rozwoju nale¿ycie pojêtego kultu
maryjnego, (2 II 1974), nr 3, Niepokalanów 1984.
22 Pius IX, Ineffabilis Deus, nr 8, w: K. Kowalik, K. Pek (red.), Niepokalana Matka Chrystusa.
Materia³y z sympozjum mariologicznego. Lublin, 2324 kwietnia 2004 roku, CzêstochowaLublin 2004,
s. 261.
23 Jan Pawe³ II, Aby przybli¿yæ siê do tajemnicy niepokalanego poczêcia (homilia w Bazylice
Matki Boskiej Wiêkszej, 8 XII 1987), w: Jan Pawe³ II, t. 3, s. 7.
24 Jan Pawe³ II, Wielka tajemnica maryjna (Anio³ Pañski, 8.12.1983), w: ibidem, t. 5, s. 111.
25 Jan Pawe³ II, Rok wiêty w sposób szczególny odnosimy do Niej (homilia w Bazylice Matki
Bo¿ej Wiêkszej, 8 XII 1983), w: ibidem, t. 2, s. 236. Por. D. Mastalska, Maryja Adwentem, s. 124125.
26 Jan Pawe³ II, Jutrzenka naszego odkupienia (medytacja na placu Hiszpañskim, 8 XII 1995),
w: Jan Pawe³ II, t. 3, s. 220.
27 M.G. Masciarelli, Znak niewiasty. Maryja w teologii Josepha Ratzingera, Kraków 2008, s. 22.
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By³a to odpowied na pe³niê ³aski (£k 1,28), jak¹ obdarzy³ J¹ Bóg, a która
by³a zapowiedzi¹ nadejcia Odkupiciela28. Stosowne jest zestawienie przez
Sobór Watykañski II Jej niepokalanego poczêcia i zwiastowania. Pierwsze
z nich mówi o pierwszej rzeczy, jak¹ Bóg uczyni³ dla Maryi, a drugie
o pierwszej rzeczy, jak¹ Ona uczyni³a dla Boga. Pomiêdzy darem Bo¿ym
i odpowiedzi¹ Maryi nie zachodzi jednak ca³kowita symetria, gdy¿ Jej wierna odpowied zosta³a udzielona w obecnoci ³aski Bo¿ej, która j¹ uprzedzi³a
i umo¿liwi³a29.
Zwiastowanie by³o zapewne decyduj¹c¹ scen¹ w dziejach wiêzi Boga
z Jego ludem. Czas Przymierza z Izraelem by³ jak d³ugi okres narzeczeñstwa.
Nastêpnie nadszed³ czas zalubin, ustanowienia Nowego i Wiecznego Przymierza. Stoj¹ca przed Bogiem Maryja reprezentowa³a ca³¹ ludzkoæ. By³o to
tak  komentuje Benedykt XVI  jakby Bóg za porednictwem przes³ania
anielskiego owiadczy³ siê ludziom30. Zrozumia³y by³ zatem wiêty lêk, jaki
ogarn¹³ Maryjê, kiedy anio³ oznajmi³ Jej, ¿e ma wydaæ na wiat Tego, który
jest nadziej¹ Izraela i którego wiat oczekuje31. w. £ukasz zauwa¿a, ¿e
Maryja, s³uchaj¹c s³ów Bo¿ego pos³añca, zmiesza³a siê i je rozwa¿a³a (£k 1,29),
co mia³yby one znaczyæ. Wynika st¹d, ¿e Jej nadzieja nie by³a ³atwowiernym
oczekiwaniem realizacji Bo¿ych obietnic. Pytanie: Jak¿e siê to stanie, skoro
nie znam mê¿a (£k 1,34) dotyczy³o w istocie przedmiotu nadziei, czyli tego,
w kim ma j¹ pok³adaæ: w cz³owieku czy Bogu? Dopiero otrzymana odpowied: Duch wiêty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê (£k 1,35)
pozwoli³a Jej w pe³ni zaufaæ Bogu i z nadziej¹ oczekiwaæ realizacji Jego zamierzeñ. Pochyli³a siê przed wielkoci¹ zadania i powiedzia³a  w imieniu
wszystkich ludzi  Oto ja, s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug
twego s³owa (£k 1,38). W ten sposób wyrazi³a nadziejê, ¿e Najwy¿szy dokona
w Niej tego, co zapowiedzia³, czyli, ¿e bêdzie w swym ³onie nosi³a Zbawiciela,
który bêdzie zbawieniem wszystkich ludzi32. Bo¿a obietnica, na któr¹ przysta³a, zawiera³a podwójn¹ konkretyzacjê: Bóg przyjdzie jako Mesjasz i zamieszka
w Niej. W ten sposób sta³a siê Ona Jutrzenk¹, która nie tylko zwiastowa³a
nadejcie Odkupiciela, ale tak¿e umo¿liwi³a Jego wcielenie33.
28
29
30

Por. T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, s. 1.
Por. M.G. Masciarelli, Znak niewiasty, s. 23 i 25.
Benedykt XVI, Maryja prowadzi nas drog¹ wiernoci (Anio³ Pañski, 20 VII 2008), OsRomPol
9 (2008), s. 32.
31 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50.
32 Od pierwszej chwili da³a wyraz przede wszystkim »pos³uszeñstwu wiary«, zdaj¹c siê na takie
znaczenie powy¿szych s³ów zwiastowania, jakie nada im Ten, od kogo s³owa te pochodz¹, jakie nada im
sam Bóg (Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 15).
33 Por. A. Guillaume, Le litanie della Santissima Vergine. Commentario dottrinale di ogni invocazione, Alba 1942, s. 413.
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Jej odpowied pos³usznej wiary by³a tak pe³na, ¿e  jak g³osz¹ Ojcowie
Kocio³a  sta³a siê ród³em Jej Bo¿ego macierzyñstwa: nim poczê³a Chrystusa
w ciele, poczê³a Go najpierw duchem  przez sw¹ wiarê34. W niej Maryja
zaczê³a wieciæ poród nocy adwentowego oczekiwania jako prawdziwa
Gwiazda Zaranna35. Po d³ugim oczekiwaniu na urzeczywistnienie siê obietnicy
nadesz³a nowa ekonomia zbawienia, kiedy Syn Bo¿y przyj¹³ z Niej ludzk¹
naturê. W Maryi spe³ni³y siê nadzieje mesjañskie. Przez swe »tak« otwar³a
Bogu samemu drzwi naszego wiata; [...] sta³a siê ¿yj¹c¹ Ark¹ Przymierza36.
Spe³ni³y siê w Niej s³owa Psalmu 67,7: Ziemia wyda³a swój owoc. Maryja
 dowodzi Benedykt XVI  by³a pêdem, z którego wyros³o drzewo odkupienia
i odkupionych. Bóg nie przegra³  jak mog³o siê wydawaæ na pocz¹tku dziejów
Adama i Ewy. Maryja by³a wiêtym Izraelem; powiedzia³a fiat Panu, odda³a
siê zupe³nie do Jego dyspozycji i przez to sta³a siê ¿yw¹ wi¹tyni¹ Boga. Przez
zrodzenie Odkupiciela, S³oñca Sprawiedliwoci i wiat³a dla narodów, przywróci³a wiatu pogr¹¿onemu w ciemnociach blask prawdy i ³aski, czyli upragnion¹ perspektywê zbawienia37.
Dostrzegli ten blask wspó³czeni Maryi. Ustami Jej starszej krewnej,
w. El¿biety, wyrazili b³ogos³awieñstwo Jej wiary: B³ogos³awiona jeste, która uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana (£k 1,45). Uwydatnia ono, ¿e ród³o wielkoci Maryi tkwi w tym, ¿e uwierzy³a. W Niej Bóg
rozpocz¹³ spe³niaæ obietnice dane Abrahamowi i jego potomkom. Spojrza³ na
Ni¹ ³askawie i powo³a³, by by³a Matk¹ Odkupiciela. Dziêki Jej fiat wcielenie
sta³o siê wspania³ym spotkaniem Abrahama z Bogiem38.
Nasuwa siê koñcowy wniosek, ¿e Maryja, któr¹ kontemplujemy w tajemnicy Bo¿ego macierzyñstwa i niepokalanego poczêcia, kieruje nasze spojrzenie
ku Odkupicielowi. W naszych sercach rozlegaj¹ siê s³owa proroka Izajasza:
Naród krocz¹cy w ciemnociach ujrza³ wiat³oæ wielk¹ (Iz 9,1). Maryja jest
promienn¹ Jutrzenk¹ tego dnia niezawodnej nadziei, jest Matk¹ Syna Bo¿ego,
który sta³ siê cz³owiekiem, ¿eby daæ pocz¹tek nowym czasom39. Innymi s³owy,
zwiastowa³a Ona wschód S³oñca, poprzedzi³a Jego przyjcie. Jest jak ostatnia
34 Por. np. Augustyn, De Sancta Virginitate, III, 3, PL 40, 398; Sermo 196, I, PL 38, 1019; Leon
Wielki, Tractatus 21. De natale Domini, I, CChrL 138, 86.
35 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 3; T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, s. 1.
36 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 49.
37 Benedykt XVI, Niepokalana Matka pielgrzymuj¹cego Kocio³a (homilia w uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny, 8.12.2005), OsRomPol 2 (2006), s. 43; A. Wojtczak,
Maryja, s. 8182.
38 Jan Pawe³ II, Tu Maryja powiedzia³a Bogu swe fiat (homilia w bazylice Zwiastowania
w Nazarecie, 25 III 2000), OsRomPol 5 (2000), s. 32. Por. D. Mastalska, Maryja Adwentem, s. 130.
39 Por. Jan Pawe³ II, Matka Chrystusa idzie z nami (przemówienie na placu Hiszpañskim, 8 XII
1999), OsRomPol 2 (2000), s. 10.
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gwiazda, która nie ganie, lecz jednoczy w sobie noc i dzieñ, ciemnoæ
i wiat³o. Przynios³a na wiat Bo¿e wiat³o i otworzy³a w historii now¹ epokê,
w której Bóg sta³ siê wiat³em dla ludzkoci. Jest Gwiazd¹ Zarann¹, zwiastunem nowego czasu, który zainaugurowa³ przychodz¹cy Mesjasz40. Poprzez
Ni¹ wszed³ w oczekiwanie ca³ej ludzkoci. W Niej jednej, w Niej samej
 finalizuje w¹tek Jan Pawe³ II  oczekiwanie ca³ego rodzaju ludzkiego na
przyjcie Chrystusa osi¹ga swój zenit. Ona jest szczególn¹ pe³ni¹ tego oczekiwania. Pe³ni¹ Adwentu41. Jest ca³a Adwentem42.
2. Pokorna Służebnica Pana od Nazaretu po Kalwarię

Gwiazda poranna, jutrzenka, obserwowana go³ym okiem, jest wiêksza
i janiejsza od innych gwiazd. Z jej wzejciem bledn¹ one. A przecie¿ jest ona
tylko planet¹ wiec¹c¹ wiat³em odbitym. Staje siê coraz bardziej niewidoczna,
gdy wschodzi s³oñce i ukazuje siê na horyzoncie. Podobnie Maryja przewy¿sza anio³ów i ludzi wiêtoci¹ i matczyn¹ pos³ug¹. Nie ma ich z siebie, ale
otrzyma³a od Boga. Ludzie nie widzieli jeszcze S³oñca, Chrystusa, ale Ono
by³o ju¿ u Ojca i  od momentu wcielenia  w ³onie Matki43. Odt¹d s³u¿y³a
Synowi w sposób dyskretny. Zesz³a na dalszy plan, gdy S³oñce Sprawiedliwoci zaczê³o opromieniaæ wiat.
Wiara okrela³a ukierunkowanie i styl Jej ¿ycia. Przenikniête wiar¹ tak
postawi³o J¹ przy Chrystusie. Bliskoæ fizyczna i matczyna bezporednioæ nie
wystarczy³y Maryi do mo¿liwie jak najg³êbszego wnikniêcia w tajemnicê osoby i misji Chrystusa. Jedynie w wierze mia³a dostêp do Jego tajemnicy44.
Pod¹¿aj¹c w pielgrzymce wiary musia³a pokonaæ wiele trudnoci, jakie Bo¿e
powo³anie stawia³o przed Ni¹. Zna³a sprzecznoci ziemskiego ¿ycia, poniewa¿
ciemnoæ i wiat³o, radoæ i cierpienie by³y Jej udzia³em od Nazaretu po Kalwariê. Jednak nie te okolicznoci mia³y dla Niej decyduj¹ce znaczenie, lecz to,
¿e sz³a wiernie drog¹ swego Syna. £¹czy³a swe matczyne przeznaczenie z Jego
przeznaczeniem: Jego radoci by³y Jej radociami, a Jego cierpienia Jej cierpieniami45. Duch wiêty budowa³ wewnêtrzn¹ harmoniê postaw Matki i Syna,
40 Por. G. Basadonna, Komentarz do inwokacji Litanii loretañskiej, w: G. Basadonna, G. Santarelli, Litania loretañska, s. 130.
41 Jan Pawe³ II, Pielgrzymujemy do Lourdes, a¿eby przybli¿yæ siê do tajemnicy odkupienia (homilia w sanktuarium w Lourdes, 15 VII 1983), w: Jan Pawe³ II, t. 2, s. 210.
42 Jan Pawe³ II, Maryja jest ca³a Adwentem (Anio³ Pañski, 10 XII 1978), w: ibidem, t. 5, s. 11.
43 Por. J. Kútnik, Litania loretañska, s. 178; J. Drozd, Litania loretañska, s. 137.
44 M.G. Masciarelli, Znak niewiasty, s. 101.
45 Por. A. Wojtczak, Maryja, s. 83.
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która pozwala³a Jej urzeczywistniæ w ca³ej pe³ni macierzyñsk¹ rolê wobec
Jezusa i towarzyszyæ Mu w Jego pos³annictwie mesjañskim46.
Wiara Maryi karmi³a siê obficie modlitw¹. Czyni³a ona J¹ otwart¹ na
Boga i ludzi. Benedykt XVI precyzuje, ¿e modlitwa jest tyglem, w którym
nadzieje i oczekiwania zostaj¹ wystawione na wiat³o s³owa Bo¿ego, zanurzone w dialogu z Bogiem, który jest prawd¹, oraz wewnêtrznie oczyszczone
z ukrytych k³amstw i kompromisów z ró¿nymi formami egoizmu47. Przekazy
ewangeliczne wskazuj¹ za, ¿e ulubion¹ form¹ modlitwy Maryi by³a medytacja.
W s³owie Bo¿ym  naucza encyklika Deus caritas est  czu³a siê Ona jak
u siebie w domu, z naturalnoci¹ wychodzi³a i wchodzi³a z powrotem. Mówi³a
i myla³a wedle s³owa Bo¿ego. Sta³o siê ono Jej s³owem, a Jej s³owo rodzi³o siê
ze s³owa Bo¿ego. W ten sposób objawia³o siê, ¿e Jej myli pozostaj¹ w syntonii
z mylami Boga, tak¿e Jej wola idzie w parze z Jego wol¹48. Ca³a Jej ziemska
egzystencja odznacza³a siê postaw¹ s³uchania i wype³niania s³owa Bo¿ego. Od
zwiastowania a¿ po Kalwariê by³a Niewiast¹ w pe³ni gotow¹ na wype³nienie
woli Bo¿ej, uleg³¹ w sposób bezwarunkowy s³owu Bo¿emu. Pos³uszna wiara
kszta³towa³a w ka¿dej chwili Jej ¿ycie w odniesieniu do inicjatywy Boga49.
Tu¿ po zwiastowaniu Maryja wyruszy³a z popiechem, by dotrzeæ do
domu kuzynki, w. El¿biety, i byæ do jej dyspozycji w momencie, kiedy tego
szczególnie potrzebowa³a. Czy¿ mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e ukrytym, bo jeszcze
w ³onie Maryi, lecz najwa¿niejszym uczestnikiem spotkania m³odej Maryi
i dojrza³ej ju¿ El¿biety by³ Jezus?50. Sprawi³ On, ¿e poruszy³o siê z radoci
dzieci¹tko, Jan Chrzciciel, w ³onie El¿biety (por. £k 1,41.44). Kiedy zrodzi³a
go, jego ojciec, Zachariasz, og³osi³ w hymnie na czeæ brzasku Radosnej Nowiny, ¿e dziêki litoci serdecznej Boga naszego, [...] z wysoka Wschodz¹ce
S³oñce nas nawiedzi, by zajanieæ tym, co w mroku i cieniu mierci mieszkaj¹,
aby nasze kroki zwróciæ na drogê pokoju (£k 1,78-79). S³oñce to ju¿ wtedy
znajdowa³o siê, jako S³owo Wcielone, w ³onie Maryi. W brzasku nowych
czasów zaczê³o Ono ju¿ dzia³aæ: owiecaæ ka¿dego cz³owieka (J 1,9), skoro za
Jej porednictwem uwiêci³o proroka Najwy¿szego (£k 1,76), w. Jana Chrzciciela, który te¿ by³ jeszcze w ³onie El¿biety. Mo¿na przyj¹æ, ¿e Maryja
46 Por. Jan Pawe³ II, Pos³uszna s³u¿ebnica Pañska (audiencja generalna, 4 IX 1996), w: Jan
Pawe³ II, t. 4, s. 205.
47 Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 33. Benedykt XVI, Nie ma nadziei bez modlitwy
(homilia w bazylice w. Sabiny, 6 II 2008), OsRomPol 3 (2008), s. 25.
48 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 41.
49 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini o s³owie Bo¿ym w ¿yciu
i misji Kocio³a, nr 27, Poznañ 2010.
50 Benedykt XVI, Gdzie przebywa Maryja, jest obecny Jezus (przemówienie do uczestników
nabo¿eñstwa maryjnego w Ogrodach Watykañskich, 31 V 2006), OsRomPol 910 (2006), s. 37.
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w ziemskich ciemnociach zastêpowa³a wiat³o S³oñca, którego wschód sw¹
obecnoci¹ zwiastowa³a51.
Podobnie by³o w kolejnych wydarzeniach dzieciñstwa Jezusa. Najpierw,
za spraw¹ Ducha wiêtego, zrodzi³a ludzkoci Odkupiciela. Dowiadczenie
wydania Go na wiat prze¿ywa³a w warunkach dotkliwego ubóstwa. Nie mog³a daæ Synowi Bo¿emu nawet tego, co zwykle zapewniaj¹ matki swym nowo
narodzonym dzieciom. Zmuszona by³a po³o¿yæ Go w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla
nich miejsca w gospodzie (£k 2,7). Potem piew anio³ów: Chwa³a Bogu na
wysokociach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania (£k 2,14) objawi³
pasterzom narodziny Jezusa. Udali siê do Betlejem i znaleli Maryjê, Józefa
i Niemowlê (£k 2,16). Po niezwyk³ym spotkaniu z Matk¹ i Synem opowiedzieli
o tym, co im zosta³o objawione o tym Dzieciêciu (£k 2,17). Po nich  jak jest
zapisane w Ewangelii wed³ug w. Mateusza  to samo uczynili Mêdrcy, przedstawiciele wszystkich narodów (Mt 2,1-12). Jednym i drugim Bo¿a Rodzicielka objawi³a Syna swego Pierworodnego jako chwa³ê Izraela i wiat³o dla
narodów52. Równie¿ ofiarowanie Jezusa, które by³o jakby spotkaniem nadziei
Izraela z Mesjaszem, dokona³o siê za porednictwem Maryi. Prorok Symeon,
bior¹c Dzieciê w objêcia, dostrzeg³ w Nim wiat³o na wiecenie pogan (£k
2,32) oraz zapowiedzia³, ¿e bêdzie On znakiem, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹
(£k 2,34). Bolesne konsekwencje tych przeciwnoci dotkn¹ tak¿e Maryjê; bêdzie cierpieæ: A Twoj¹ duszê miecz przeniknie (£k 2,35). Wszystkie przywo³ane wydarzenia wskazuj¹, ¿e zanim Jezus sam zacz¹³ mówiæ o sobie
i swej misji, mówi³a o Nim Maryja, mówi³a tym, którzy przybywali do Dzieci¹tka, pe³ni podziwu i zdumienia dla tego wszystkiego, co Bóg uczyni³ dla
zbawienia Izraela i ca³ej ludzkoci53.
Ewangelie przekazuj¹ sk¹pe wiadomoci o latach spêdzonych przez
wiêt¹ Rodzinê w Nazarecie. Wiê pomiêdzy Synem i Matk¹ przewy¿sza³a
zapewne tê, która normalnie istnieje pomiêdzy matk¹ i dzieckiem, gdy¿ zakorzeniona by³a w szczególnym wymiarze nadprzyrodzonym i pog³êbiona dziêki
szczególnemu dostosowaniu siê Obojga do woli Bo¿ej. wiadomoæ wype³niania zadania powierzonego Jej przez Boga nadawa³a sens codziennemu ¿yciu
Maryi. Obowi¹zki domowe nabiera³y dla Niej szczególnej wartoci, prze¿ywa³a je bowiem jako s³u¿bê pos³annictwu Syna. G³osi³a Mu te¿ Dobr¹ Nowinê,
zanim On sam zacz¹³ realizowaæ j¹ w sobie54. Od momentu znalezienia Go

nr 57.

51
52

Por. J. Colgen, So bittet dich die Kirche, s. 125; J. Drozd, Litania loretañska, s. 138139.
Najwiêtsza Maryja Panna w tajemnicy objawienia Pañskiego, w: Zbiór Mszy, s. 50. Por. KK,

53
54

Jan Pawe³ II, Matka Syna Bo¿ego (Anio³ Pañski, 6 I 1988), w: Jan Pawe³ II, t. 5, s. 222.
Ibidem, s. 223.
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w wi¹tyni jerozolimskiej zacz¹³ objawiaæ jednak coraz pe³niej wiadomoæ, ¿e
jest Synem Bo¿ym, który zosta³ pos³any, aby przynieæ prawdê wiatu, kieruj¹c siê wy³¹cznie wol¹ Ojca. W rezultacie Maryja z Nauczycielki swojego
Syna powoli stawa³a siê pokorn¹ Uczennic¹ Boskiego Nauczyciela, przez Ni¹
zrodzonego55 . Usuwa³a siê w cieñ i zag³êbia³a w Jego s³owa i czyny w kontemplacyjnej ciszy. W ten sposób tworzy³o siê pierwsze ogniwo w ³añcuchu
wydarzeñ, które pomog³y Jej przezwyciê¿aæ naturaln¹ rolê wyznaczon¹ Jej
przez macierzyñstwo, by oddaæ siê na s³u¿bê misji swego Boskiego Syna56.
By³a odt¹d nie tylko Jego Matk¹, ale tak¿e Niewiast¹, która przez pos³uszeñstwo wobec planu Ojca wesz³a w nowy wymiar swej wspó³pracy w tajemnicy
odkupienia.
W czasie publicznej dzia³alnoci Jezusa Matka pozosta³a jeszcze bardziej
w ukryciu. Zachowywa³a siê jakby by³a nieobecna. Gwiazda Zaranna sta³a
siê niewidoczna, gdy wiat zaczê³o opromieniaæ S³oñce Sprawiedliwoci.
Odsunê³a siê na bok  co konkretyzuje w encyklice Spe salvi Benedykt XVI
 aby mog³a wzrastaæ nowa rodzina, któr¹ Jezus przyszed³ za³o¿yæ i która
mia³a siê rozwijaæ dziêki wspó³udzia³owi tych, którzy s³uchaj¹ i przestrzegaj¹
Jego s³owa (por. £k 11,27n)57. Pod¹¿a³a jednak ciemn¹, czêsto dla Niej
niezrozumia³¹ drog¹ Jezusa, z ustawiczn¹ gotowoci¹ stawania pod krzy¿em58. Dowiadczy³a prawdy s³owa o znaku sprzeciwu (por. £k 2,34). Pozna³a wzrastaj¹c¹ si³ê wrogoci, a nawet odrzucenia, która stopniowo narasta³a
wokó³ Jezusa. Dodatkowym ród³em kenozy by³o to, ¿e nie zawsze towarzyszy³a Mu w wêdrówkach apostolskich. Mog³a je ledziæ tylko z oddali, przyjmuj¹c z mi³oci¹ i niepokojem wiadomoci o Jego przepowiadaniu z ust tych,
którzy Go spotykali59.
Maryja sama spotka³a Go na godach w Kanie Galilejskiej, u progu Jego
publicznej misji. Ju¿ na pocz¹tku opowiadania w. Jan mówi, ¿e by³a tam
Matka Jezusa (J 2,1), i dodaje  jakby sugerowa³, ¿e Jej obecnoæ spowodowa³a zaproszenie przez nowo¿eñców tak¿e Jezusa i Jego uczniów: Zaproszono na
to wesele tak¿e Jezusa i Jego uczniów (J 2,2). A zatem Maryja, podobnie jak
w Tajemnicy Wcielenia, by³a T¹, która wprowadzi³a Jezusa. Potem, uprzedzona o braku wina, poprosi³a Go o pomoc, oczekuj¹c skutecznej reakcji. Choæ
55

s. 225.

Jan Pawe³ II, Wychowawczyni Syna Bo¿ego (audiencja generalna, 4 XII 1996), w: ibidem, t. 4,

56 Jan Pawe³ II, Dwunastoletni Jezus odnaleziony w wi¹tyni (audiencja generalna, 15 I 1997),
w: ibidem, s. 236.
57 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50.
58 H. Urs von Balthasar, Medytacja chrzecijañska, Poznañ 1998, s. 48.
59 Jan Pawe³ II, Uczestnictwo Maryi w ¿yciu publicznym Syna (audiencja generalna, 12 III 1997),
w: Jan Pawe³ II, t. 4, s. 247.

Teologiczny sens maryjnego tytułu „Gwiazda Zaranna”

105

Studia Warmińskie 48 (2011)

us³ysza³a od Niego w odpowiedzi, ¿e nie nadesz³a jeszcze Jego godzina, to
jednak powiedzia³a do s³ug: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5).
Sprowokowa³a w ten sposób Jego pierwszy znak, cudowne przemienienie
wody w wino. Przez nie Jezus objawi³ swoj¹ chwa³ê i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie (J 2,11). Mo¿na przyj¹æ, ¿e Maryja rozpoczê³a ju¿ wtedy drogê
wiary Kocio³a, poprzedzaj¹c uczniów i kieruj¹c uwagê s³ug ku Chrystusowi60. Okaza³a siê  po raz kolejny  Gwiazd¹ Zarann¹, która wskazuje na
Mesjasza-S³oñce.
Nie inaczej by³o na Kalwarii. Matka by³a obecna przy Synu. Patrzy³a na
Zbawiciela wiata, Potomka Dawida, Syna Bo¿ego, który umiera³ z ludzkiej
perspektywy jako przegrany, wyszydzony, pomiêdzy ³otrami. Widzia³a Go
zdradzonego, skazanego, osamotnionego. Miecz boleci przenika³ Jej serce.
Uczestniczy³a w Jego cierpieniu, zupe³nym ogo³oceniu. Czy wtedy  pyta
Benedykt XVI  umar³a nadzieja? Czy wiat ostatecznie pozosta³ bez wiat³a,
¿ycie bez celu? [...] Czy mo¿e [panowanie Chrystusa] skoñczy³o siê, nim siê
zaczê³o? Nie [odpowiada Papie¿, zwracaj¹c siê do Maryi] pod krzy¿em, [...]
sta³a siê Matk¹ wiernych. Z t¹ wiar¹, która nawet w ciemnoci Wielkiej Soboty by³a pewnoci¹ nadziei, sz³a ku porankowi Wielkiej Nocy61. W przeciwieñstwie do uczniów, którzy opucili Jezusa, Ona pozosta³a przy Nim, bowiem Jej wiara nosi³a w sobie wiat³o silniejsze od mroku. Dzieli³a z Synem
nadziejê zmartwychwstania. Nie przesta³a odrzucaæ wszelkich pozorów, by
umacniaæ coraz bardziej sw¹ ufnoæ w Bogu62.
Nie wiadomo, co dzia³o siê z Maryj¹ miêdzy mierci¹ a zmartwychwstaniem Jezusa. ¯adne ze róde³ objawionych nie informuj¹ o ukazaniu siê Zmartwychwsta³ego Matce. Mo¿na tylko przypuszczaæ  za prefacj¹ Mszy o Najwiêtszej Maryi Pannie w tajemnicy zmartwychwstania Pañskiego  ¿e oczekiwa³a Jego zmartwychwstania, umocniona wiar¹ wygl¹da³a dnia wiat³a
i ¿ycia, w którym po ust¹pieniu nocy mierci ca³y wiat siê rozweseli, a rodz¹cy siê Koció³ bêdzie podziwia³ z radosnym dr¿eniem chwalebne oblicze swojego niemiertelnego Pana63. Wynika z tego, ¿e radoæ zmartwychwstania
z³¹czy³a Maryjê w nowy sposób z uczniami, którzy mieli staæ siê rodzin¹
Jezusa przez wiarê64. Jej wiara i nadzieja objawiaj¹ siê w pe³ni, gdy porównamy je ze zw¹tpieniem i bojani¹ uczniów Chrystusa, którzy w drodze do wsi,
60

Jan Pawe³ II, Maryja orêdowniczk¹ pierwszego cudu w Kanie (audiencja generalna, 5 III
1997), w: ibidem, s. 245. Por. J.I. Adamska, Pe³ne Boga ubóstwo Maryi, SalvM 4 (1999), s. 55.
61 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50.
62 Por. E. Schillebeeckx, Maria, Madre della Redenzione, Catania 1964, s. 35.
63 Najwiêtsza Maryja Panna w tajemnicy zmartwychwstania Pañskiego, w: Zbiór Mszy, s. 86.
64 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50.
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zwanej Emaus, [...] zatrzymali siê smutni (£k 24,13.17), a Towarzyszowi ich
wêdrówki wyznali: A mymy siê spodziewali, ¿e On w³anie mia³ wyzwoliæ
Izraela (£k 24,21)65.
3. Gwiazda Przewodnia w wędrówce wiary Kościoła

Zakoñczy³ siê adwent Maryi i ludzkoci, która wyczekiwa³a historycznego przyjcia Zbawiciela. Syn Bo¿y sta³ siê w tajemnicy wcielenia Bogiem
z nami i dla nas. Wszyscy, którzy Go z wiar¹ przyjêli i nadal przyjmuj¹
z pokolenia na pokolenie, staj¹ siê synami Bo¿ymi66. Tak rozrasta siê Koció³.
Jest on w drodze zd¹¿aj¹cej ku swoim ostatecznym przeznaczeniom. Zakoñczy³ siê, blisko dwa tysi¹ce lat temu, jeden adwent, a rozpocz¹³ drugi  adwent
Kocio³a. Jego adwentowe pielgrzymowanie dokonuje siê przez wiarê. Poprzez jej mrok dojdzie on do wiat³a widzenia twarz¹ w twarz (1 Kor
13,12)67. Tej wêdrówce Kocio³a towarzyszy Matka Odkupiciela.
Po wniebowst¹pieniu Jezusa znalaz³a siê w Wieczerniku we wspólnocie
uczniów, by przygotowaæ nowe wylanie Ducha wiêtego  i nowe narodziny:
narodziny Kocio³a68. Kiedy zakoñczy³a swoj¹ ziemsk¹ pielgrzymkê i w chwale
wniebowziêcia z³¹czy³a siê ze swoim Synem, nie oddali³a siê od Kocio³a. Przeciwnie, zachêca go do wstêpowania w Jej lady. Jest Gwiazd¹ Przewodni¹ dla
wszystkich, którzy pielgrzymuj¹ poprzez wiarê. Na tej drodze-pielgrzymce
Kocio³a poprzez przestrzeñ i czas  potwierdza Jan Pawe³ II w encyklice
Redemptoris Mater  a bardziej jeszcze przez dzieje ludzkich dusz, Maryja jest
obecna jako Ta »b³ogos³awiona, która uwierzy³a«, jako Ta, która »sz³a naprzód
w pielgrzymce wiary«, uczestnicz¹c jak ¿adne inne stworzenie w tajemnicy
Chrystusa69. Dlatego te¿  konkluduje Jan Pawe³ II  je¿eli heroiczna wiara
Maryi »wyprzedza« apostolskie wiadectwo Kocio³a i trwa stale w jego sercu,
[to] wszyscy, [...] którzy maj¹ udzia³ w tajemniczym dziedzictwie, uczestnicz¹
poniek¹d w wierze Maryi70. Janieje przed nimi jako wzór, który zobowi¹zuje
do naladowania go, a tak¿e jako Matka, która wspomaga ich swym macierzyñskim porednictwem w kroczeniu ku ostatecznym obietnicom.
65
66

Por. A. Wojtczak, Maryja, s. 87.
Por. U. Vanni, E da quellora il discepolo la prese nel suo ambiente (Gv 19,27). La presenza
della Madre di Gesù nella comunità giovannea, w: R. Barbieri, I.M. Calabuig, O. Di Angelo (red.), Fons
lucis. Miscellanea di studi in onore di Ermanno M. Toniolo, Roma 2004, s. 139.
67 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 6; T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, s. 1.
68 Por. Jan Pawe³ II, Udzia³ Maryi w oczekiwaniu na zes³anie Ducha wiêtego (audiencja generalna, 28 VI 1989), w: Jan Pawe³ II, t. 4, s. 50.
69 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 25.
70 Ibidem, nr 27.
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A. Przewodniczka Kościoła poprzez wieki

Prawdê o swoim ziemskim pielgrzymowaniu na spotkanie z Panem
i obecnoci w tej wêdrówce Matki Jezusa prze¿ywa corocznie Koció³ w okresie adwentu. St¹d w liturgii tego okresu  czytamy w adhortacji Marialis cultus
 czêsto wspomina siê Najwiêtsz¹ Dziewicê [...]. W ten sposób wierni, którzy ducha Adwentu z liturgii wprowadzaj¹ w swoje ¿ycie, rozwa¿aj¹c niewypowiedzian¹ mi³oæ, z jak¹ Dziewica-Matka oczekiwa³a Syna, zostaj¹ sk³onieni do tego, ¿e obieraj¹ J¹ sobie za wzór, s¹ gotowi wyjæ naprzeciw nadchodz¹cemu Zbawicielowi, czuwaj¹c na modlitwie i raduj¹c siê w uwielbieniach71. Adwent jest wiêc maryjn¹ szko³¹ ¿ycia uczniów Chrystusa. Aby
czyniæ w niej postêpy, nale¿y naladowaæ Matkê. Jest Ona zobowi¹zuj¹cym
wzorem wiary, nadziei i mi³oci, które kszta³tuj¹ drogê Kocio³a na spotkanie
z Panem w chwale nieba.
W pierwszej kolejnoci Maryja zaprasza, by wejæ na drogê wiary. Uczy
zawierzenia Bogu, tzn. powierzenia siebie samej istotnej prawdzie s³ów Boga
¿ywego, znaj¹c i uznaj¹c z pokor¹, jak niezbadane s¹ Jego wyroki i niezg³êbione Jego drogi72. Wierzyæ znaczy iæ szlakiem wytyczonym przez s³owo Bo¿e.
A Bóg, gdy do Niego przylgniemy w codziennym ¿yciu, myleniu i dzia³aniu,
udziela nam swej mocy. Tak wiêc wiara jest wiat³em, które wskazuje nam
drogê poród burz i zamêtu tego wiata, które rozprasza mroki naszej niewiedzy, wyprowadza z b³êdu i prowadzi ku Prawdzie73. Maryja  uczy Benedykt
XVI  zwraca siê do nas s³owami: »Miej odwagê podj¹æ ryzyko z Bogiem!
Spróbuj! Nie lêkaj siê Go! Miej odwagê podj¹æ ryzyko wiary!«74. Przekonuje
ponadto, ¿e cz³owiek, który oddaje siê ca³kowicie w rêce Boga, nie staje siê
Bo¿¹ marionetk¹ [...]; nie traci swojej wolnoci, [...] ale znajduje prawdziw¹
wolnoæ, rozleg³y i twórczy obszar wolnoci ku dobru. [...] Dziêki Bogu
i z Bogiem staje siê wielki, staje siê boski, staje siê naprawdê sob¹75.
Przyk³ad Maryi zachêca, by zaufaæ Chrystusowi i zarazem poci¹ga do
naladowania Go76. Jej s³owa z Kany (Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie) nawo³uj¹: s³uchajcie Jezusa, idcie za Jego s³owem; uczcie siê mówiæ Mu
tak w ka¿dej okolicznoci ¿ycia. W s³owach tych  zaznacza Jan Pawe³ II
 Maryja wyrazi³a nade wszystko najg³êbszy sekret swego ¿ycia. Za tymi
71 Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus, nr 34. Por. T. Siudy, Gwiazda Zaranna
Adwentu, s. 7.
72 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 14.
73 Jan Pawe³ II, Matka Syna Bo¿ego, s. 222.
74 Benedykt XVI, Niepokalana Matka, s. 44.
75 Ibidem.
76 wiêta Maryja, Matka Pana, w: Zbiór Mszy, s. 102.
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s³owami stoi Ona ca³a. Ca³e Jej ¿ycie bowiem by³o jednym wielkim »tak«
Chrystusowi, wielkim »tak« pe³nym radoci i zaufania. Maryja pe³na ³aski [...]
przez ca³e ¿ycie pozostawa³a ca³kowicie otwarta na Boga, w doskona³ej zgodzie z Jego wol¹. [...] Nigdy nie wycofa³a swojego »tak«, poniewa¿ ca³e swoje
¿ycie z³o¿y³a w rêce Boga. [...] W tym krótkim zdaniu zawiera siê ¿yciowy
program, który Maryja-Mistrzyni zrealizowa³a jako pierwsza i którego dzisiaj
uczy równie¿ nas77.
Je¿eli Koció³ patrzy na Maryjê jako swój wzór, to tak¿e dlatego, ¿e
w Niej naprzód zosta³y dokonane przez Ducha wielkie dzie³a Bo¿e, jakie od
dnia Piêædziesi¹tnicy sta³y siê udzia³em Kocio³a: jego wiadomoci i pos³annictwa78. Ta, któr¹ przy wcieleniu S³owa ocieni³ Duch wiêty  jak czytamy
w prefacji mszy Najwiêtsza Maryja Panna z Wieczernika  przy narodzeniu
nowego Ludu [Bo¿ego] znowu otrzyma³a pe³niê Bo¿ego Daru. Dlatego [...]
sta³a siê wzorem Kocio³a, który ubogacony darami Ducha, czujnie oczekuje
drugiego przyjcia Chrystusa79. Uczy nas, abymy byli ulegli g³osowi Ducha
wiêtego, albowiem dziêki Niemu jednoczymy siê z Chrystusem. Wiêcej, o¿ywia On nasz¹ nadprzyrodzon¹ wiarê, nadziejê i mi³oæ. Postawa Maryi przekonuje, ¿e w swojej m¹droci zna On drogê, któr¹ nas prowadzi, umacnia nasz¹
wiernoæ, abymy pozostali wierni danej Bogu obietnicy. Zaprasza nadto do
wspó³pracy z Nim w nadprzyrodzonym odradzaniu wiernych i jednoczenie
uzdalnia do niej.
Wiara karmi siê modlitw¹, która najlepiej przygotowuje na spotkanie Emmanuela. Maryja wskazuje, ¿e modlitwa nie mo¿e byæ ucieczk¹ poza historiê
ani chowaniem siê w k¹cie w³asnego szczêcia, ale wystawieniem w³asnej
wiary na wiat³o s³owa Bo¿ego. Przez to oczyszcza j¹ i pobudza sumienie, aby
nie by³o ono odbiciem samego cz³owieka i jemu wspó³czesnych, którzy wp³ywaj¹ na niego, lecz by³o zdolnoci¹ s³uchania Boga. Nikt nie mo¿e zabroniæ,
abymy zwracali siê do Niego w skrytoci serca. Autentyczna modlitwa otwiera na Niego. Maryja uczy przyznawaæ pierwszeñstwo s³owu Bo¿emu i odpowiadaæ na nie z wiar¹ ¿yw¹ i aktywn¹80. Zachêca do trwania przy nim, bymy
nie zagubili siê poród codziennych burz i ciemnoci, lecz dali siê prowadziæ
jego wiat³u: Twoje s³owo jest lamp¹ dla moich stóp i wiat³em na mojej
cie¿ce (Ps 119,105). Matka Jezusa da³a siê prowadziæ temu niezast¹pieniu
77 Jan Pawe³ II, Orêdzie do m³odych ca³ego wiata na wiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Niedzielê
Palmow¹ 1988 (13 XII 1987), OsRomPol 1 (1988), s. 5.
78 Jan Pawe³ II, Maryja by³a pierwsza (homilia w uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego, 22 V
1988), w: Jan Pawe³ II, t. 3, s. 54.
79 Najwiêtsza Maryja Panna z Wieczernika, w: Zbiór Mszy, s. 92.
80 S. De Fiores, Kim jest dla nas Maryja. Odpowiedzi na najbardziej prowokacyjne pytania,
Czêstochowa 2003, s. 103.
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wiat³u m¹droci, by³a nim przenikniêta. St¹d mobilizuje, by s³owo Bo¿e poznawaæ, zg³êbiaæ, uto¿samiaæ siê z nim, wiernie nim ¿yæ i zwiastowaæ innym81. W ostatecznoci sprawia ono, ¿e oczekiwanie Kocio³a nigdy nie jest
bierne. Za wzorem Maryi przyjmuje on w wierze s³owo Bo¿e, aby daæ je
wiatu. W ten sposób Bóg otwiera przed nim drogê b³ogos³awieñstwa, które
rodzi siê ze s³owa Bo¿ego przyjêtego i zastosowanego w praktyce82.
Z wiar¹ zwi¹zana jest nierozdzielnie nadzieja. Kard. G. Danneels pyta
retorycznie: Czy nadzieja nie jest po prostu wiar¹, która jest m³oda i nie chce
siê zestarzeæ?83. Za prefacja mszy w. Najwiêtsza Maryja Panna, Matka
wiêtej Nadziei uwydatnia, ¿e jej wzorem jest Maryja, która oczekiwa³a
z nadziej¹ i z wiar¹ poczê³a Syna Cz³owieczego, zapowiedzianego przez proroków, a s³u¿¹c Jego misji z gor¹c¹ mi³oci¹, sta³a siê Matk¹ wszystkich ¿yj¹cych. Ona sama, wspania³y owoc odkupienia, jest Siostr¹ wszystkich dzieci
Adama, które d¹¿¹c do pe³nej wolnoci, podziwiaj¹ w Maryi znak pewnej
nadziei i pociechy, a¿ nadejdzie pe³en blasku dzieñ Pañski84. Oznacza to, ¿e
Jej bycie wzorem ma podwójny aspekt: historyczny i ostateczny. Jest Ona
wzorem dla Kocio³a w d¹¿eniu i spe³nieniu.
W pierwszym przypadku uczy nadziei, która pewnie prowadzi do szczêliwego celu poza granic¹ niedoli ziemskiej85. Dlatego wpatrujemy siê w Ni¹,
Gwiazdê Przewodni¹, typ i cel swego pochodu poprzez wieki86. W mrokach
¿ycia mo¿emy w Niej odczytaæ tak¿e warunki, dziêki którym mo¿na osi¹gn¹æ
wype³nienie nadziei87. Maryja, która uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Jej od Pana88, wskazuje, ¿e chrzecijañska nadzieja nie koñczy siê na
realizacji ziemskich pragnieñ, ma³ych i wielkich. Podnosimy wzrok ku Niej,
gdy¿ pokazuje, do jakiej nadziei zostalimy wezwani. Jest uosobieniem tego,
kim jest naprawdê cz³owiek. Poznajemy w Niej wielkoæ i piêkno Bo¿ego
planu w odniesieniu do ka¿dego cz³owieka: ma on staæ siê wiêty i nieskalany
81 Und so spricht Maria mit uns, sie spricht zu uns und lädt uns ein, das Wort Gottes kennenzulernen, das Wort Gottes zu lieben, mit dem Wort Gottes zu leben, mit dem Wort Gottes zu denken
(Benedykt XVI, Wir können unser ganzes Leben immer Maria anvertrauen (Predigt am Hochfest der
Aufnahme Marias in den Himmel, 15 VIII 2005), OsRomD 35 (2005), s. 15. Por. te¿ M.G. Masciarelli,
Maria figlia di Sion e Chiesa nascente nella riflessione di Joseph Ratzinger, Marianum 12 (2006),
s. 358360.
82 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini, nr 124.
83 Cyt. za: D.E. Rosage, Maryja, Gwiazda nowego milenium, Warszawa 2007, s. 111.
84 NMP, Matka wiêtej Nadziei, w: Zbiór Mszy, s. 158.
85 KDK, nr 18.
86 Jan Pawe³ II, Wiekuiste ród³o ¿ycia (Anio³ Pañski, 17 IV 1983), w: Jan Pawe³ II, t. 5, s. 62.
87 W. Beinert, Pobo¿noæ maryjna jako szansa pastoralna, ComP 5 (1983), s. 115.
88 Jan Pawe³ II, U pocz¹tku przymierza Boga z cz³owiekiem (liturgia s³owa ku czci Abrahama
w Auli Paw³a VI, 23 III 2000), OsRomPol 4 (2000), s. 8.
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w mi³oci (por. Ef 1,4), na obraz naszego Stworzyciela89. W zwi¹zku z tym
wzywa nas, bymy unikali z³a i czynili dobro, pos³usznie kieruj¹c siê Bo¿ym
prawem zapisanym w naszym sercu. Ona, która zachowa³a nadziejê nawet
w najtrudniejszym momencie próby, prosi, bymy nie tracili ducha, kiedy
cierpienie i mieræ pukaj¹ do drzwi naszych domów90. By³o wiele sytuacji,
w których Maryja, prze¿ywaj¹c troski i niepokoje, ca³kowicie zdawa³a siê na
Boga. Czyni³a to w przekonaniu, ¿e On troszczy siê o ludzi, a z Jego zamys³ów
wyniknie jedynie dobro. Zdawa³a siê na wolê Bo¿¹ we wszystkich sprawach
 nawet, gdy nadzieja wydawa³a siê pró¿na. W tym sensie jest natchnieniem
dla wszystkich, którzy powierzaj¹ siê Bo¿ym obietnicom, pok³adaj¹c nadziejê
w Tym, który jest Panem dziejów91. Okazuje siê, ¿e prawdziw¹, wielk¹
nadziej¹ cz³owieka, która przetrwa wszelkie zawody, mo¿e byæ tylko Bóg
 Bóg, który nas umi³owa³ i wci¹¿ nas mi³uje »a¿ do koñca«, do ostatecznego
»wykona³o siê!«92. Umocnieni t¹ wiadomoci¹, idziemy pe³ni ufnoci drog¹
powo³ania chrzecijañskiego, po której prowadzi nas Bo¿a Opatrznoæ.
Wniebowziêta wskazuje równie¿ na ostateczn¹ rzeczywistoæ. Doskonale
z³¹czona z Chrystusem, zosta³a jako pierwsza z ludzi przyjêta do niebieskiej
chwa³y. Osi¹gnê³a ju¿ to, do czego jeszcze zd¹¿amy. Patrz¹c zatem na Ni¹,
patrzymy w sw¹ przysz³oæ i swe przeznaczenie93. W konsekwencji jest dla
Kocio³a antycypacj¹ przysz³ego uwielbienia i zarazem gwarancj¹ realizacji
obietnic Chrystusa. Kontempluj¹c Maryjê w niebieskiej chwale, pojmujemy,
¿e tak¿e dla nas ziemia nie jest ostateczn¹ ojczyzn¹ i je¿eli ¿yjemy d¹¿¹c do
zdobycia dóbr wiecznych, pewnego dnia bêdziemy dzielili Jej chwa³ê94. Nie
oznacza ona jedynie ¿ycia, które trwa w nieskoñczonoæ, ale now¹ jakoæ
¿ycia, w pe³ni zanurzonego w Bo¿ej mi³oci, która wyzwala od z³a i mierci,
i wprowadza na zawsze we wspólnotê ze wszystkimi braæmi i siostrami, maj¹cymi udzia³ w tej samej Mi³oci95.
Wiara i nadzieja aktualizuj¹ siê w mi³oci. Maryja ukazuje nam, czym jest
mi³oæ i sk¹d pochodzi, sk¹d czerpie swoj¹ odnawian¹ wci¹¿ na nowo si³ê96.
89 Benedykt XVI, M³odzie¿ potrzebuje prawdziwej mi³oci i nadziei (Anio³ Pañski, 8 XII 2007),
OsRomPol 2 (2008), s. 37.
90 Benedykt XVI, Maryja przypomina nam, ¿e bez Boga nigdy nie pokonamy nienawici i przemocy (rozwa¿anie na placu Hiszpañskim, 8 XII 2007), OsRomPol 2 (2008), s. 38.
91 Jan Pawe³ II, Do niego nale¿y czas i wiecznoæ (homilia w uroczystoæ wiêtej Bo¿ej Rodzicielki, 1 I 1999), OsRomPol 2 (1999), s. 39.
92 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 27.
93 S.C. Napiórkowski, Matka mojego Pana (problemy  poszukiwania  perspektywy), Opole
1988, s. 93.
94 Benedykt XVI, wietlisty znak nadziei (audiencja generalna, 16VIII 2006), OsRomPol 12 (2006),
s. 12.
95 Benedykt XVI, W drodze ku wiecznoci (Anio³ Pañski, 1 XI 2006), OsRomPol 1 (2007), s. 44.
96 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 42.
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Im bli¿ej cz³owiek jest Boga, tym bli¿ej jest ludzi. Widaæ to u Jutrzenki. To, ¿e
pozostaje Ona ca³kowicie przy Bogu, sprawia, ¿e jest tak¿e bliska ludziom.
Przemierzaj¹c pospiesznie góry Judei, by dotrzeæ do swej krewnej, w. El¿biety, sta³a siê obrazem przysz³ego Kocio³a, który niesie w swoim ³onie nadziejê
dla wiata poprzez góry historii97. Obrazuje ponadto, ¿e cz³owiek, który
oddaje siê w rêce Boga, nie oddala siê od innych, skupiaj¹c siê jedynie na
swoim zbawieniu; przeciwnie, tylko wówczas jego serce doznaje przebudzenia,
a on sam staje siê cz³owiekiem wra¿liwym, czyli ¿yczliwym i otwartym98.
Od Niej mo¿emy uczyæ siê odnosiæ do siebie nawzajem z tak¹ sam¹ mi³oci¹,
z jak¹ Ona odnosi siê do nas wszystkich: do ka¿dego w jego indywidualnoci,
jako chcianego i kochanego przez Boga99. Z tej racji Benedykt XVI pyta
retorycznie: czy Dziewica nie napomina nas, abymy wszyscy byli dla siebie
braæmi, z³¹czeni obowi¹zkiem budowania razem wiata bardziej sprawiedliwego, solidarnego i pokojowego?100, a Jan Pawe³ II dziêkuje Jej, ¿e jest Gwiazd¹ Przewodni¹ w budowaniu lepszej przysz³oci wiata, ¿e jest Patronk¹ w
budowaniu ogólnoludzkiej cywilizacji mi³oci101.
B. Macierzyńskie wsparcie w pielgrzymce wiary

Maryja nie tylko jest wzorem dla Kocio³a, ale tak¿e czym o wiele
wy¿szym102, a mianowicie jego Matk¹. Na Kalwarii Chrystus wyznaczy³ Jej
now¹ misjê macierzyñsk¹. Na mocy Jego testamentu: Niewiasto, oto Syn Twój.
[...] Oto Matka Twoja (J 19,26-27) zrodzi³a siê cis³a wiê mi³oci pomiêdzy
Ni¹ i Jego uczniami. Bo¿a Rodzicielka zosta³a powierzona im za Matkê. Odt¹d
bêdzie na zawsze Matk¹ wierz¹cych, a oni z ufnoci¹ bêd¹ siê do Niej uciekaæ
po wszystkie czasy103. Jest to macierzyñstwo duchowe, czyli w porz¹dku
³aski, poniewa¿ wyjednywa dar Ducha wiêtego, który wzbudza nowych synów Bo¿ych odkupionych Chrystusa ofiar¹104. W ten sposób pielgrzymka
Kocio³a ku paruzji dokonuje siê z pomoc¹ Maryi. Benedykt XVI prosi Boga,
aby postawi³ J¹ te¿ na naszej drodze jako wiat³o, które pomaga nam samym
stawaæ siê wiat³em i nieæ to wiat³o przez noce dziejów105.
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Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50. Por. A. Wojtczak, Maryja, s. 99100.
Benedykt XVI, Niepokalana Matka, s. 44.
Benedykt XVI, Maryja jest od zawsze znakiem nadziei (modlitwa przed kolumn¹ Maryi na
placu Am Hof w Wiedniu, 7 IX 2007), OsRomPol 1011 (2007), s. 16.
100 Benedykt XVI, Maryja przypomina nam, s. 38.
101 Jan Pawe³ II, Matko, przynoszê Ci ca³y Koció³, wszystkie kraje i narody (modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, 4 VI 1997), w: Jan Pawe³ II, t. 3, s. 238.
102 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 44.
103 Powierzenie Najwiêtszej Maryi Panny, w: Zbiór Mszy, s. 75.
104 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 44.
105 Benedykt XVI, Niepokalana Matka, s. 44.
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Podstawow¹ cech¹ Jej pos³annictwa jest gotowoæ wspierania. Jej matczyne uczucie sprawia, ¿e bierze Ona pod opiekê wszystkich wierz¹cych, niezale¿nie od ich jêzyków i kultur, aby ich prowadziæ wespó³, w wielokszta³tnej
jednoci, ku Chrystusowi. Do Niej mo¿emy zwracaæ siê w naszych potrzebach i powierzaæ Jej nasze troski106. I faktycznie tak siê dzieje. Do Jej macierzyñskiej dobroci odwo³uj¹ siê wierni wszystkich czasów i wszystkich stron
wiata ze swymi potrzebami i nadziejami, radociami i cierpieniami, w ich
samotnoci, jak te¿ w dowiadczeniach ¿ycia wspólnotowego. Zawsze dowiadczaj¹ Jej dobroci, niewyczerpanej mi³oci, która p³ynie z serca107. Pewnoæ, ¿e podtrzymuje ich matczyn¹ rêk¹ na ka¿dym odcinku drogi ku celowi
oraz strze¿e z czu³oci¹ i trosk¹, uspokaja ich i napawa ufnoci¹108. Z tej racji
Bernard z Clairvaux ( 1153) przyrównuje Maryjê do gwiazdy, która pomaga
wierz¹cym nie zejæ z drogi: Unoszony przez fale wydarzeñ tego wiata, masz
wra¿enie, ¿e bardziej ni¿ st¹pasz po ziemi, jeste miotany przez ba³wany
i burze; nie odrywaj oczu od blasku tej gwiazdy, jeli nie chcesz, by poch³onê³y ciê fale. [...] Patrz na gwiazdê, przyzywaj Maryi. [...] Id¹c za Ni¹, nie
pomylisz drogi. [...] Jeli Ona ciê chroni, nie bój siê; jeli Ona ciê prowadzi,
nie zmêczysz siê; jeli Ona jest ci ³askawa, dojdziesz do celu109.
Maryjny charakter ¿ycia ucznia Chrystusowego wyra¿a siê zw³aszcza
w synowskim zawierzeniu Bogarodzicy, którego wiadkiem i nauczycielem
sta³ siê Jan Pawe³ II. Jest ono odpowiedzi¹ na mi³oæ osoby, w szczególnoci
na mi³oæ matki110. Chrzecijanie  podobnie jak aposto³ Jan  przyjmuj¹
Matkê Jezusa i wprowadzaj¹ J¹ we wszystko, co stanowi ich w³asne ¿ycie
duchowe, czyli ich ludzkie i chrzecijañskie ja: wzi¹³ J¹ do siebie. Staraj¹ siê
w ten sposób wejæ w zbawczy zasiêg Jej macierzyñskiej mi³oci, poprzez
któr¹ opiekuje siê braæmi Syna i wspó³dzia³a w ich rodzeniu i wychowaniu111.
Im doskonalsze jest zawierzenie, tym bardziej przybli¿a ich do »niewypowiedzianych bogactw Chrystusowych«112 . W sumie  konkluduje Jan Pawe³ II
 powiêciæ siê Maryi  to znaczy przyj¹æ Jej pomoc, aby oddaæ nas samych
i ludzkoæ Temu, który jest wiêty, nieskoñczenie wiêty; przyj¹æ Jej pomoc
106
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Benedykt XVI, Maryja jest od zawsze, s. 16.
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 42. Por. wiête Imiê Najwiêtszej Maryi Panny,
w: Zbiór Mszy, s. 107.
108 Benedykt XVI, Maryja naszym wzorem i wsparciem (Anio³ Pañski, 15 VIII 2006), OsRomPol
910 (2006), s. 49.
109 Bernard z Clairvaux, Homilia Super Missus est, II, 17  cyt. za: Benedykt XVI, w. Bernard
z Clairvaux (audiencja generalna, 20 VIII 2006), OsRomPol 12 (2006), s. 30.
110 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 45; T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu,
s. 7.
111 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 45.
112 Ibidem, nr 46.
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 uciekaj¹c siê do Jej matczynego Serca, [...] aby oddaæ wiat i cz³owieka [...]
Temu, który jest nieskoñczenie wiêty113.
Uciekanie siê do Maryi w opiekê jest w ostatecznoci wyrazem ufnoci
w pomoc Boga, który da³ nam J¹ za Matkê. W Niej dobroæ Bo¿a przybli¿y³a
siê i wci¹¿ znacznie przybli¿a do nas. Maryja staje przed nami jako znak
pocieszenia, otuchy i nadziei114. Mo¿emy J¹ prosiæ: Oka¿ siê Matk¹ wszystkich i daj nam Jezusa, nadziejê wiata115. Okazuje siê w ten sposób, ¿e Jej
wstawiennictwo u Boga jest szczególnym przejawem Jej macierzyñstwa. Spe³nia je we wspó³pracy zarówno z Duchem wiêtym, jak i z Tym, który na
krzy¿u wstawia³ siê za swoich przeladowców, i którego aposto³ Jan nazywa
naszym Rzecznikiem wobec Ojca (1 J 2,1). Matka broni swoich dzieci i os³ania
je przed szkodliwymi skutkami ich w³asnych grzechów116; wyprasza ³askê
nawrócenia. Potrafi zrozumieæ wszystko i jest dostêpna dla wszystkich moc¹
twórczej dobroci. To w Niej Bóg odcisn¹³ swój wizerunek, wizerunek Tego,
który idzie za zagubion¹ owieczk¹ a¿ w góry, pomiêdzy ciernie i kolce grzechów tego wiata, pozwalaj¹c, aby rani³a Go korona cierniowa grzechów, dopóki nie wemie owieczki na ramiona i nie zaniesie jej do domu117. Jan Pawe³ II
zwraca siê do Maryi w modlitewnej probie: Gwiazdo Zaranna naszego Adwentu. Idziemy za Twoim wzrokiem. Mi³ujemy macierzyñskie spojrzenie. Nie
przestawaj ogarniaæ nas Twoj¹ mi³oci¹. Pozostañ dla nas wszystkich Bram¹,
która ¿ycie ludzkie otwiera ku Chrystusowi118. Kiedy patrzymy na Ni¹
 sumuje za w¹tek Benedykt XVI  Ona pokazuje nam Jezusa. Dziêki temu
mo¿emy odnaleæ w³aciw¹ drogê i wejæ na ni¹, pe³ni radosnej ufnoci, ¿e
droga prowadzi do wiat³a  do radoci wiecznej Mi³oci119.
* * *
Metaforyczny tytu³ Maryi Gwiazda Zaranna ma wieloraki sens teologiczny. Wyra¿a doskona³oæ, piêkno i wznios³oæ Bogarodzicy jako Poprzed113
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114 Benedykt XVI, Niepokalana Matka, s. 44.
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niczki Mesjasza-S³oñca, która zwiastowa³a nadejcie zbawienia i rozproszenie
mroku grzechu wiat³em wiary. Kiedy S³oñce wzesz³o, poczê³o i narodzi³o siê
z Niej, Gwiazda Zaranna sta³a siê niewidoczna, pozostawa³a jakby w ukryciu, s³u¿¹c Mu macierzyñsk¹ mi³oci¹. Po Jego wniebowst¹pieniu ukaza³a siê
ponownie poród uczniów Chrystusa oczekuj¹cych na zes³anie Ducha wiêtego. Odt¹d przewodzi i pomaga Kocio³owi w jego wêdrówce wiary ku ostatecznym przeznaczeniom. Trafnie oddaje tê Jej funkcjê b³. J.H. Newman: Jest
szczególn¹ cech¹ Maryi, ¿e jest Ona Gwiazd¹ Zarann¹, zapowiadaj¹c¹ S³oñce.
Nie janieje dla samej siebie ani z samej siebie, ale jest odbiciem Jej i naszego
Odkupiciela, i Jego, a nie siebie, wys³awia. Kiedy Ona ukazuje siê w ciemnoci, wiemy, ¿e On jest blisko. On jest Alf¹ i Omeg¹, Pierwszym i Ostatnim,
Pocz¹tkiem i Koñcem120. Tak oto potwierdza siê zasada sformu³owana przez
Jana Paw³a II w Redemptoris Mater, ¿e tylko w tajemnicy Chrystusa wyjania
siê w pe³ni w³asna tajemnica Maryi121.

THEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE MARIAN TITLE
“MORNING STAR”
(SUMMARY)

The article presents theological meaning of the Marian title Morning Star. The article
consists of three paragraphs. The first one portrays Mary as the Morning Star that preceded,
prepared and heralded the historical coming of the MessiahSun. She handed the Light of God to
humanity and opened up a new era in history. The second paragraph discusses Marys participation
in the life and salvific mission of the Son. Before he began talking about himself and his mission,
it was her who talked about him. During his public activity, she receded into the background, in
order for a new family to grow. Being his Teacher, she later became a Disciple of her Son. The
third paragraph introduces the presence of Mary  the Leading Star upon the path of faith of the
Church. After the Ascension of Christ, she is found at the Cenacle among his disciples so as to
prepare the descent of the Holy Spirit and the birth of the Church. Since then she has been leading
the Church towards the ultimate goal. She does so in a twofold way. For the pilgrims, she is
a model of faith, hope and love. She is also the spiritual Mother of all humanity. They plead with
her for her motherly intercession upon the path of faith. All in all, it turns out that Mary-Morning
Star is a reflection of Christ and she praises him, not herself.
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DER THEOLOGISCHE SINN DES MARIENTITELS „MORGENSTERN“
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel zeigt die theologische Bedeutung des Marientitels Morgenstern. Der Artikel
besteht aus drei Teilen. Der erste Teil weist auf Maria als Morgenstern hin, die vorausbestimmt,
vorbereitet und verkündigt hat die historische Ankunft des Messias  der Sonne. Maria hat der
Menschheit ein göttliches Licht geschenkt. Der zweite Abschnitt zeigt die Beteiligung Marias im
Leben und der Erlösungsmission des Sohnes. Sie ist ihm im Glauben nachgefolgt und diente ihm
diskret. Sie hat über ihn gesprochen, bevor er sich selbst und seine Sendung erklärt hat. Als Jesus
an die Öffentlichkeit getreten ist, hat sich Maria zurückgezogen, damit eine neue Familie entstehen
kann. Aus Lehrerin wurde sie Schülerin des Sohnes. Sie begleitete ihn auf den Kalvarienberg und
die Aufmerksamkeit der Jünger wies sie auf ihn. Der dritte Teil zeigt die Anwesenheit Marias als
Zeige-Stern auf dem Glaubensweg der Kirche. Nach Christi Himmelfahrt hat Maria mit den
Jüngern in dem Abendmahlsaal auf den Heiligen Geist und die Geburt der Kirche gewartet. Jetzt
führt sie die Kirche zum endgültigen Ziel. Sie tut das auf zwei Weisen. Sie ist für die Pilgernden
das Vorbild des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Sie ist auch die geistliche Mutter aller
Menschen. Maria Der Morgenstern leuchtet nicht für sich, sondern sie ist der Abglanz von
Christus.

