
Maryja Matka Kościoła (maj 2022)

Święty Łukasz Ewangelista opisując historię początków wspólnoty Kościoła, wyraźnie
zaznacza  w  niej  obecność  Maryi.  Po  Wniebowstąpieniu  Jezusa  Apostołowie  wrócili  do
Jeruzalem z góry zwanej Oliwną i tam jednomyślnie trwali na modlitwie razem z niewiastami,
z Maryją , Matką Jezusa i z Jego braćmi (por. Dz 1, 12-14). Trwali tak do dnia Pięćdziesiątnicy,
czyli  Zesłania  Ducha  Świętego.  Potem  pełni  darów  Ducha  wyruszyli  w  świat,  by  głosić
Ewangelię i  tak rozszerzać dzieło Jezusa.  Od samego początku Kościół  poszukiwał  i  wciąż
poszukuje właściwego  miejsca jakie ma zajmować w nim Matka Pana.

Z  biegiem  lat  odkrywano  rolę  Maryi  nazywając  Ją  różnymi  imionami,  czego
najlepszym przykładem jest modlitwa litanii loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, która
tak  często  płynie  z  naszych  ust  w  miesiącu  maju.  Kult  Matki  Bożej  Loretańskiej,  której
wywodzi  się  z  sanktuarium  domku  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Loreto. Litania
Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, która rozbrzmiewa również w polskich kościołach
i kapliczkach każdego roku, zwłaszcza podczas nabożeństw majowych związana jest z tym
właśnie miejscem. Mimo że w historii powstało wiele litanii maryjnych, to powszechnie i na
stałe  przyjęła  się  właśnie  ta,  którą  odmawiano  w  Loreto.  Została  ona  oficjalnie
zatwierdzona  przez  papieża  Sykstusa  V  w 1587  r.  Z  biegiem lat  do  litanijnych  wezwań
dodawano  kolejne,  jak  choćby  w  ostatnich  latach:  Matko  Miłosierdzia,  Matko  nadziei,
Pociecho  migrantów.  Każde  z  tych  wezwań  odpowiada  potrzebie  czasu  i  próbie
odnalezienia  w Maryi  pomocy w trudnościach,  które  dotykają  człowieka i  świat.  Wśród
litanijnych wezwań jest także wezwanie: Matko Kościoła, módl się za nami!

16 września 1964 roku,  podczas Soboru Watykańskiego II,  Prymas Polski  Kardynał
Stefan  Wyszyński  w  imieniu  polskich  biskupów,  w  przemówieniu  do  Ojców  Soboru
uzasadniał konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Ta konieczność wynikała nie tylko z
przekonania  polskich  biskupów,  ale  przede  wszystkim  z  wielowiekowego  doświadczenia
wstawienniczej  obecności  Maryi  we  wspólnocie  Bożego  Ludu,  szczególnie  w  trudnych
czasach.  Papież  Paweł  VI  przychylił  się  do  prośby  Prymasa  Tysiąclecia  włączając  takie
wezwanie  do  litanii,  a  także  ustanawiając  Święto  Matki  Kościoła,  które  obchodzimy  w
poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Co to znaczy, że Maryja jest Matką Kościoła, czyli wszystkich, którzy Go tworzą? Przy
maryjnych kapliczkach, podczas nabożeństw majowych często śpiewamy piękną pieśń, która
w prostych słowach wyraża prawdę o macierzyństwie Maryi:

Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

To  Matka,  która  potrafi  zrozumieć  nas  w  każdej  sytuacji  naszego  życia,  kocha  nas
bezinteresownie, dostrzega dobro naszych serc, a jeśli pobłądzimy to woła o nawrócenie. To



Matka, która uczy nas jak być blisko Jezusa i prosi o to, abyśmy czynili wszystko, cokolwiek
On  nam  powie.  Każdego  dnia  z  ufnością  dziecka  wzywajmy  wstawiennictwa  i  pomocy
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, naszej Matki.

W tym niespokojnym czasie pełnym lęku i niepewności nie ustawajmy w modlitwie o
pokój  w  naszych  sercach,  rodzinach,  na  całym  świecie,  szczególnie  na  Ukrainie.  Maryja
pragnie, aby Jej dzieci żyły w jedności i przyjaźni z Bogiem i między sobą, gdyż tego chce
każda matka.


