
32 –  Tajemnice Pisma Świętego  –  Galilea

– Maryja i Józef – Galilea

Niewiasta 
Eucharystii
Papieskie zawołanie „Totus Tuus” 
wskazuje na wielką cześć Jana Pawła II 
dla Matki Zbawiciela. Już w 1980 roku 
zlecił On prace nad wizerunkiem 
Matki Bożej, którego brakowało na 
Placu św. Piotra. Nie dziwi więc głę-
boka wiara Papieża Polaka w to, że 
Maryja ocaliła mu życie, gdy 13 maja 
1981 roku zamachowiec pociągnął 
za spust. Zaraz też, gdy powrócił do 
zdrowia po zamachu, Jan Paweł II 
wyszedł z inicjatywą umieszczenia 
widocznego znaku działania Bożej 
Opatrzności nieopodal miejsca, gdzie 
został postrzelony przez Alego Agcę. 
8 grudnia 1981 roku Papież pobło-
gosławił mozaikę Matki Kościoła 
(Mater Ecclesiae), wzorującą się na 
wizerunku Maryi z Dzieciątkiem, 
który podziwiać można w Bazylice 
św. Piotra. Tytuł Matki Kościoła 
wskazuje na niebagatelną rolę Maryi 
w życiu chrześcijan. Jest Ona nie-
ustannie obecna wśród tych, którzy 
modlą się w imię Jezusa Chrystusa, 
szczególnie wtedy, gdy sprawowa-
na jest Eucharystia. Dlatego też Jan 
Paweł II nazwał Maryję, z której 
przedwieczne Słowo przyjęło ludz-
kie ciało, „Niewiastą Eucharystii”, 
poświęcając jej cały ostatni rozdział 
encykliki Ecclesia de Eucharistia. 

Wielkie znaczenie postaci Maryi 
dla zrozumienia Eucharystii podkreślił 
Jan Paweł II także poprzez fakt włą-
czenia do różańca świętego tajemnic 
światła, spośród których najważniejszą 
jest tajemnica ustanowienia Eucha-
rystii. Ogłaszając 16 października 
2002 roku Rok Różańca, Papież pisał, 
że jest to modlitwa umiłowana przez 

licznych świętych, a Urząd Nauczycielski 

Kościoła często do niej zachęca. W swej 

prostocie i głębi pozostaje ona również 

w obecnym trzecim tysiącleciu, które 

dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim 

znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. 
(RVM, 1)

Odmawiając różaniec i rozwa-
żając tę tajemnicę, czynimy Maryję 

nauczycielką wyjaśniającą nam, w jak 
wielkim misterium bierzemy udział, 
przystępując do Stołu Pańskiego: 
ogłaszając Rok Różańca i wydając List 

apostolski Rosarium Virginis Mariae, 

podjąłem temat kontemplacji oblicza 

Chrystusa, obierając za punkt wyjścia 

perspektywę maryjną, aby raz jeszcze 

zachęcić do modlitwy różańcowej. Istot-

nie, ta tradycyjna modlitwa, zalecana 

przez Magisterium i tak droga Ludowi 

Bożemu, ma rysy wyraźnie biblijne 

i ewangeliczne, skupiając się głównie na 

imieniu i obliczu Jezusa, utrwalonych 

w kontemplacji tajemnic i powtarzaniu 

„Zdrowaś Maryjo”. Jej powtarzający się 

rytm tworzy swoistą pedagogię miłości, 

której celem jest rozpalenie w duchu tej 

samej miłości, jaką Maryja żywi wzglę-

dem swego Syna. Dlatego, rozwijając 

wielowiekową tradycję, postanowiłem, 

dla nadania temu rodzajowi kontem-

placji pełniejszej formy, uzupełnić ją 

o tajemnice światła. Jakże nie umieścić 

u szczytu tajemnic światła Najświętszej 

Eucharystii?” (MND, 6)
Po raz pierwszy progi Eucharystii, 

otwarte dla nas przez Chrystusa, 
zostały przekroczone przez Mary-
ję. Ona poprzez swoje fiat dała nam 
to ciało Syna, które dzisiaj możemy 
wielbić w Najświętszym Sakramencie. 
Maryja przekracza ten próg poprzez 
cierpienie, niepewność i udręczenie, 
których po raz pierwszy doświadcza, 
gdy zachodzi w ciążę, jeszcze przed 
zamieszkaniem z Józefem. Przypo-
mnijmy sobie też historię zaginięcia 
dwunastoletniego Jezusa w świątyni. 
On zawsze był krok przed Nią, a Ona 
nigdy nie zdołała Go zrozumieć do 
głębi. Ale czy ktokolwiek z ludzi 
jest w stanie pojąć tajemnicę Boga 
żywego? Tylko dzięki Duchowi Świę-
temu mogła z czasem zyskać pewne-
go rodzaju mistyczne zrozumienie 
wydarzeń, które w swojej pokorze 
i z wielkim zaufaniem wobec Boga 
chowała wiernie (…) w swym sercu 
(Łk 2,51).



33Galilea –  Tajemnice Pisma Świętego – 

Galilea – Maryja i Józef – 

Bóg prosił Maryję o wiele więcej 
niż np. Abrahama i to nie tylko wtedy, 
gdy stała pod krzyżem. Z pewnością 
nie było jej łatwo nie stracić wiary 
w wielkość Jezusa, kiedy Go karmi-
ła i trzymała w swych ramionach, 
widząc Go małego i bezbronnego. 
Jednak właśnie dzięki tym ciągłym 
próbom wiary Maryja jest tak głę-
boko zaangażowana w dzieło Odku-
pienia. Czy Jezus mógłby zostawić 
nam swoje Ciało i Krew 
w Eucharystii, jeśli wpierw 
nie przyjąłby ich z Maryi 
Dziewicy? Oddajmy w tej 
sprawie głos św. Janowi 
Pawłowi II: Jak wyobrazić 

sobie uczucia Maryi, która 

słyszała z ust Piotra, Jana, 

Jakuba i innych Apostołów sło-

wa z Ostatniej Wieczerzy: „To 

jest Ciało moje, które za was 

będzie wydane” (Łk 22,19)? To 

Ciało, wydane na ofiarę i po-

nownie uobecnione w znakach 

sakramentalnych, było tym 

samym ciałem, które poczęło 

się w Jej łonie! Przyjmowanie 

Eucharystii musiało oznaczać 

dla Maryi niejako powtórne 

przyjęcie w Jej łonie serca, 

które biło rytmem Jej serca, 

ponownym przeżywaniem 

tego, czego osobiście doświad-

czyła pod krzyżem”. (EdE, 56)
Postać Maryi, ze wszyst-

kimi Jej darami i przywileja-
mi, może nas czasem wręcz 
przytłaczać. Może wydawać 
się bardzo daleka i oderwana 
od naszej ludzkiej rzeczy-
wistości. Niestety, często 
taki obraz Maryi prezentowany jest 
przez artystów czy kaznodziejów. Aby 
podkreślić Jej wielkość i wyjątkowość, 
czynią Ją, z pewnością nieświadomie, 
daleką dla „zwykłego” wierzącego. 
Jednakże Maryja, zarówno w Piśmie 
Świętym, jak i w teologii, jest Tą, która 
przedstawia pełnię człowieczeństwa; 
jest Tą, w której zauważyć można 
zwycięstwo Boga nad grzechem. 
Dlatego osoba Maryi jest przykładem 
dla wierzących, a przede wszystkim 
jest obrazem Kościoła. W Betlejem 
wydaje na świat Chrystusa w Jego 
fizycznym ciele, na Golgocie rodzi 
Jego Ciało Mistyczne, czyli Koś-
ciół. Kościół, sprawując sakramenty, 

kontynuuje misję Maryi, wydając na 
świat nowych uczniów Mistrza z Na-
zaretu. Jednakże dopiero sprawując 
Eucharystię, Kościół najmocniej daje 
wyraz swojej matczynej misji na wzór 
Maryi, pozwalając, by Jezus narodził 
się fizycznie pod postaciami chleba 
i wina: Istnieje ponadto głęboka analogia 

pomiędzy „fiat” wypowiedzianym przez 

Maryję na słowa archanioła i „amen”, 

które wypowiada każdy wierny, kiedy 

otrzymuje Ciało Pańskie. Maryja była 

wezwana do wiary, że Ten, którego poczęła 

„za sprawą Ducha Świętego”, był „Synem 

Bożym” (por. Łk 1,30-35). W ciągłości 

z wiarą Dziewicy, tajemnica euchary-

styczna wymaga od nas wiary na wzór 

wiary Dziewicy, że ten sam Jezus, Syn 

Boży i Syn Maryi, uobecnia się w całym 

swoim Boskoludzkim jestestwie pod po-

staciami chleba i wina. (EdE, 55)
Św. Ireneusz z Lyonu pisał, że 

nie będziemy w stanie zrozumieć 
Eucharystii, jeśli nie zrozumiemy 
tajemnicy Wcielenia. Istnieje bar-
dzo ścisły związek między trzema 
przyjściami Pana: pierwsze Jego 
przyjście miało miejsce w Nazarecie, 

gdy przyjął Ciało z Dziewicy; dru-
gie przyjście ma miejsce na ołtarzu, 
gdy Kościół sprawuje Eucharystię; 
trzeciego przyjścia Chrystusa ocze-
kujemy na końcu czasów. Euchary-
stia jest więc czymś przejściowym, 
danym nam jako pokarm na drodze 
ziemskiego życia w oczekiwaniu na 
chwalebny powrót Pana. Jaka jest 
w tym rola Maryi, dobitnie podkreślił 
Jan Paweł II, pisząc: związek Maryi 

z Eucharystią można pośred-

nio określić wychodząc od Jej 

wewnętrznej postawy. Mary-

ja jest „Niewiastą Eucharystii” 

w całym swoim życiu. Koś-

ciół, patrząc na Maryję jako 

na swój wzór, jest wezwany 

do Jej naśladowania także 

w odniesieniu do Najświętszej 

Tajemnicy. (EdE, 53)
Gdybyśmy mieli jeszcze 

jakieś wątpliwości, czy oso-
ba Maryi jest niezbędna dla 
zrozumienia, a raczej dla 
mierzenia się z tajemnicą 
Eucharystii, Papież Polak 
dodaje: W pewnym sensie 

Maryja wyraziła swoją wiarę 

eucharystyczną, jeszcze zanim 

Eucharystia została ustano-

wiona, przez sam fakt ofia-

rowania swojego dziewiczego 

łona, aby mogło się dokonać 

Wcielenie Słowa Bożego. Eu-

charystia odsyłając do męki 

i zmartwychwstania, wyraża 

jednocześnie ciągłość z tajemni-

cą Wcielenia. W zwiastowaniu 

Maryja poczęła Syna Bożego 

również w fizycznej prawdzie 

ciała i krwi, antycypując w so-

bie to, co w jakiejś mierze realizuje się 

sakramentalnie w każdym wierzącym, 

który przyjmuje pod postacią chleba 

i wina Ciało i Krew Pańską. (EdE, 55)
Zachęceni przez świętego Papieża 

mamy z odwagą wziąć Maryję do 
siebie, jak św. Jan, żeby wraz z Nią 
przeżywać poruszenia Jej serca, ot-
wierając się na łaski, których Pan chce 
nam udzielać w sakramentalnym 
spotkaniu ze sobą, i wielbiąc Go za 
dzieła, których dokonuje w swoim 
Kościele.

ks. Mateusz Tarczyński,  

teolog, doktorant na Uniwersytecie 

Gregoriańskim w Rzymie

Jan Paweł II z kawą, Krzysztof Płatek


