Maryja obrazem i wzorem Kościoła
23.10.2013
Katecheza wygłoszona przez papieża Franciszka
podczas audiencji generalnej
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry.
Kontynuując katechezy o Kościele, chciałbym dziś spojrzeć na Maryję, jako obraz i wzór
Kościoła. Czynię to podejmując wyrażenie Soboru Watykańskiego II. Konstytucja „Lumen
gentium” powiada: „Boża Rodzicielka jest, jak uczył już św. Ambroży, pierwowzorem
(typus) Kościoła, w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem”
(nr 63).
1. Wyjdźmy od pierwszego aspektu - Maryja jako wzór wiary. W jakim sensie Maryja
stanowi wzór wiary Kościoła? Pomyślmy kim była Panna Maryja: żydowską dziewczyną,
która całym swym sercem oczekiwała zbawienia swego ludu. Ale w tym sercu młodej
córki Izraela była tajemnica, której ona sama nie znała: w Bożym planie miłości miała się
stać Matką Odkupiciela. W zwiastowaniu Boży posłaniec nazywa ją „pełną łaski” i wyjawia
jej ów plan. Maryja odpowiedziała „niech mi się stanie” i od tej chwili wiara Maryi
otrzymuje nowe światło: koncentruje się na Jezusie, Synu Bożym, który z niej wziął ciało i
w Którym wypełniają się obietnice całej historii zbawienia. Wiara Maryi jest wypełnieniem
wiary Izraela. W niej skoncentrowane jest całe podążanie, cała droga tego ludu wiary,
oczekującego odkupienia i w tym sensie jest ona wzorem wiary Kościoła, którego
centrum jest Chrystus, wcielenie nieskończonej miłości Boga.
Jak Maryja żyła tą wiarą? W prostocie tysięcy codziennych zajęć i trosk każdej matki, jak
zapewnić jedzenie, ubranie, zatroszczyć się o dom. Właśnie to normalne życie Matki
Bożej było terenem, gdzie miała miejsce szczególna relacja i głęboki dialog między nią a
Bogiem, między nią a jej Synem. „Tak” Maryi doskonałe już na początku, rozwijało się aż
po godzinę krzyża. Tam Jej macierzyństwo poszerzyło się, obejmując każdego z nas,
nasze życie, aby nas prowadzić do Jej Syna. Maryja zawsze była zanurzona w tajemnicy
Boga, który stał człowiekiem, jako Jego pierwsza i doskonała uczennica, rozważając
wszystko w swoim sercu w świetle Ducha Świętego, aby zrozumieć i zastosować w
praktyce całą wolę Boga.
Możemy zadać sobie pytanie: czy pozwalamy oświecić się wiarą Maryi, naszej Matki? Czy
też sądzimy, że jest Ona daleko, zbyt od nas różna? W chwilach trudności, próby,
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ciemności, czy patrzymy na Nią jako na wzór zaufania Bogu, która pragnie zawsze i
jedynie naszego dobra? Pomyślmy o tym. Może będzie dla nas korzyścią odnalezienie na
nowo Maryi jako wzoru i uosobienia Kościoła w tej wierze, którą Ona miała.
2. Przejdźmy do drugiego aspektu: Maryja, wzór miłości. W jaki sposób Maryja jest dla
Kościoła żywym przykładem miłości? Pomyślmy o Jej gotowości służenia swojej krewnej
Elżbiecie. Nawiedzając ją Panna Maryja przyniosła nie tylko pomoc materialną, choć
także i tą, ale przyniosła Jezusa, który już żył w Jej łonie. Przyniesienie Jezusa w ten dom
oznaczało wniesienie radości, pełnej radości. Elżbieta i Zachariasz cieszyli się z powodu
ciąży, która w ich wieku zdawała się niemożliwą, ale to młoda Maryja przyniosła im
radość pełną, tę która pochodzi od Jezusa i Ducha Świętego i wyraża się w
bezinteresownej miłości, w dzieleniu się z innymi, we wzajemnej pomocy i zrozumieniu.
Matka Boża pragnie przynieść także nam wszystkim wielki dar, jakim jest Jezus. Kościół
jest jak Maryja. Nie jest on sklepem, Kościół nie jest agencją humanitarną, nie jest
organizacją pozarządową. Kościół jest posłany, aby wszystkim nieść Chrystusa i Jego
Ewangelię. To właśnie jest Kościół. Nie niesie samego siebie, niezależnie od tego czy jest
duży, czy mały, czy jest mocny, czy też słaby. Ale Kościół niesie Jezusa i musi być jak
Maryja, kiedy poszła, jak słyszeliśmy w Ewangelii by odwiedzić Elżbietę. Cóż niosła ze
sobą - Jezusa. Kościół niesie Jezusa a to jest centrum Kościoła: nieść Jezusa. Gdyby
przypadkiem przydarzyło by się kiedyś, że Kościół nie niósł by Jezusa, to byłby to martwy
Kościół. Rozumiecie? Musi nieść Jezusa oraz miłosierdzie Jezusa, miłość Jezusa, moc
Jezusa.
A my, będący Kościołem? Cóż to za miłość niesiemy innym? Czy jest to miłość Jezusa,
która dzieli się z innymi, przebacza, która niesie pomoc, czy też jest to miłość
rozwodniona, która podąża za sympatiami, która stara się o wzajemność, miłość
interesowna? Chciałbym was zapytać: czy Jezusowi podoba się miłość interesowna czy
też nie? Nie podoba się! Miłość musi być bezinteresowna, tak jak Jego miłość. Jak
wyglądają relacje w naszych parafiach, w naszych wspólnotach? Czy traktujemy siebie
jak bracia i siostry? Czy też osądzamy siebie nawzajem, mówimy źle jedni o drugich, słyszałem, że tutaj w Rzymie nikt nie mówi źle o drugich, czy to prawda? - troszczymy
się jedynie o nasz własny „ogródek”, czy też troszczymy się jedni o drugich? Są to
pytania dotyczące miłości.
3. I pokrótce ostatni aspekt: Maryja wzór zjednoczenia z Chrystusem. Życie Najświętszej
Maryi Panny było życiem kobiety swojego ludu: modliła się, pracowała, chodziła do
synagogi … Jednak wszelkie działania zawsze podejmowała w doskonałym zjednoczeniu
z Jezusem. Owo zjednoczenie osiągnęło swój szczyt na Kalwarii: Maryja zjednoczyła się
tam ze Swoim Synem w męczeństwie serca i w ofiarowaniu życia Ojcu dla zbawienia
rodzaju ludzkiego. Matka Boża uczyniła swoim cierpienie Syna i wraz z Nim przyjęła wolę
Ojca, w tym posłuszeństwie, które przynosi owoc, które daje prawdziwe zwycięstwo nad
złem i śmiercią.
Bardzo piękne jest to, czego uczy nas Maryja: być zawsze zjednoczeni z Jezusem.
Możemy zadać sobie pytanie: czy pamiętamy o Jezusie tylko wtedy, gdy dzieje się coś
złego i potrzebujmy Go, czy też nasza relacja jest stała, jest głęboką przyjaźnią, także
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wówczas, kiedy idzie o pójście za Nim drogą krzyża?
Prośmy Pana, żeby dał nam swoją łaskę, swoją moc, aby w naszym życiu, w życiu każdej
wspólnoty kościelnej odzwierciedlał się wzór Maryi, Matki Kościoła. Niech się tak stanie.
tłumaczenie za: wiara.pl
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