
Jan Paweł II

Zawierzenie Maryi : posynodalna
Adhortacja Apostolska "Ecclesia in
Europa" Ojca Świętego Jana Pawła II
do Biskupów, do Kapłanów i
Diakonów, do Zakonników i
Zakonnic oraz do wszystkich
Wiernych w Jezusie Chrystusie, który
żyje w Kościele jako...
Salvatoris Mater 6/1, 384-386

2004



teologia Eucharystii nabiera całego blasku przeżycia, «zaraża» nas i niejako 
«rozgrzewa». Słuchajmy przede wszystkim Najświętszej Maryi Dziewicy, 
w której Tajemnica Eucharystii jawi się bardziej niż w kimkolwiek innym 
jako tajemnica światła. Patrząc na Nią, poznajemy przemieniającą moc, 
jaką posiada Eucharystia. W Niej dostrzegamy świat odnowiony w miłości. 
Kontemplując Ją, wziętą do Nieba z duszą i ciałem, dostrzegamy skrawek 
«nowych niebios» i «nowej ziemi», które otworzą się przed naszymi oczyma 
wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa. Tu na ziemi Eucharystia stanowi 
ich rękojmię i, w pewnym sensie, antycypację: «Veni, Domine Iesu!» (Ap 
22, 20). [...] 

 

ADHORTATIONES APOSTOLICAE
Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa 
Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupów, do Kapłanów i Diakonów, 
do Zakonników i Zakonnic oraz do wszystkich Wiernych w Jezusie Chry-
stusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy.
(Watykan, 28 czerwca 2003 r.)*

Zawierzenie Maryi
[38] «Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce» 
(Ap 12, 1)

Niewiasta, smok i dziecię

122. Dziejowym kolejom Kościoła towarzyszą «znaki», widoczne dla 
wszystkich, ale wymagające interpretacji. Wśród nich Apokalipsa wymienia 
«wielki znak», który ukazał się na niebie, mówiący o walce Niewiasty ze 
smokiem.

W Niewieście obleczonej w słońce, która cierpi bóle rodzenia (por. 
Ap 12, 1-2), można widzieć Izraela proroków, rodzącego Mesjasza, «który 
wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną» (Ap 12, 5; por. Ps 2, 9). Ale jest 
to również Kościół, lud nowego Przymierza, wydany na pastwę prześladowa-
nia, a jednak chroniony przez Boga. Smok to «Wąż starodawny, który się zwie 
diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię» (Ap 12, 9). Walka jest 
nierówna; wydaje się, że Smok ma przewagę, tak wielka jest jego arogancja 
wobec bezbronnej i cierpiącej Niewiasty. W rzeczywistości zwycięzcą jest Syn 
zrodzony przez Niewiastę. W tej walce jedno jest pewne: wielki Smok już jest 
pokonany; «został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie» 
(Ap 12, 9). Zwyciężył go przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Chrystus, 
Bóg, który stał się człowiekiem, a męczennicy «dzięki krwi Baranka i dzięki 

* “L’Osservatore Romano” (wyd. Polskie) 24(2003) nr 7-8, 38-39.
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słowu swojego świadectwa» (Ap 12, 11). I nawet kiedy Smok nie przestaje 
się przeciwstawiać, nie trzeba się bać, bo jego klęska już nastąpiła.

[39] 123. Ta pewność ożywia Kościół w jego drodze, kiedy w Niewie-
ście i Smoku odczytuje swą trwającą wiecznie historię. Niewiasta rodząca 
Syna – Mężczyznę, przypomina nam także Maryję Dziewicę, zwłaszcza 
w chwili, gdy przeszyta cierpieniem u stóp krzyża, na nowo rodzi Syna 
jako zwycięzcę, księcia tego świata. Zostaje Ona powierzona Janowi, który 
ze swej strony zostaje powierzony Jej (por. J 19, 26-27), i staje się Ona 
w ten sposób Matką Kościoła. Dzięki więzi, jaka łączy Maryję z Kościołem, 
a Kościół z Maryją, jaśniejsza staje się tajemnica kobiety: «Maryja bowiem, 
obecna w Kościele jako Matka Odkupiciela, po macierzyńsku uczestniczy 
w owej ‘ciężkiej walce przeciw mocom ciemności’, jaka toczy się w ciągu 
całej historii ludzkiej. Równocześnie poprzez jej eklezjalne utożsamienie 
z ową ‘niewiastą obleczoną w słońce’ (por. Ap 12, 1), można powiedzieć, 
że ‘Kościół w Jej osobie osiąga już tę doskonałość, dzięki której istnieje 
nieskalany i bez zmazy’».

124. Cały Kościół zatem patrzy na Maryję. Dzięki rozlicznym sanktu-
ariom maryjnym, rozsianym po wszystkich krajach kontynentu, kult maryjny 
jest bardzo żywy i rozpowszechniony wśród narodów europejskich.

Kościół w Europie kontempluje zatem dalej Maryję i uznaje, że jest Ona 
«po macierzyńsku obecna i uczestniczy w licznych i złożonych sprawach, 
których pełne jest dzisiaj życie jednostek, rodzin i narodów» i że jest «Wspo-
możycielką ludu chrześcijańskiego w nieustannej walce dobra ze złem, aby 
nie ‘upadł’, a w razie upadku, aby ‘powstał’»1.

Modlitwa do Maryi, Matki nadziei

125. W tej kontemplacji, ożywionej szczerą miłością, Maryja jawi się 
nam jako obraz Kościoła, który, karmiony nadzieją, uznaje zbawcze i miło-
sierne działanie Boga, i w Jego świetle odczytuje własną drogę i całą historię. 
Pomaga nam Ona interpretować również dzisiaj to, co się wydarza, w od-
niesieniu do Jej Syna, Jezusa. Będąc nowym stworzeniem, ukształtowanym 
przez Ducha Świętego, Maryja sprawia, że wzrasta w nas cnota nadziei.

Do Niej, Matki nadziei i pocieszenia, zwracamy się ufnie w naszej 
modlitwie; zawierzamy Jej przyszłość Kościoła w Europie oraz wszystkich 
kobiet i mężczyzn tego kontynentu:

Maryjo, Matko nadziei, 
bądź z nami na naszych drogach! 
Naucz nas głosić Boga żywego; 
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, 
jedynemu Zbawcy; 
spraw, byśmy służyli bliźniemu, 
otwierali się na potrzebujących, 
wprowadzali pokój, 

1 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater (25 marca 1987 r.), 47. Por. Propositio, 40.
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z zapałem budowali świat 
bardziej sprawiedliwy; 
wstawiaj się za nami, 
którzy działamy w historii, 
pewni, że plan Ojca się wypełnił. 
Jutrzenko nowego świata, 
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami! 
Czuwaj nad Kościołem w Europie: 
[39] niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii; 
niech będzie autentycznym 
miejscem komunii; 
niech żyje swoją misją 
głoszenia, celebracji i służby 
Ewangelii nadziei 
dla pokoju i radości wszystkich. 
Królowo pokoju, 
strzeż ludzkość trzeciego tysiąclecia! 
Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami: 
niech ufnie zdążają drogą jedności 
jako zaczyn zgody na kontynencie. 
Czuwaj nad młodzieżą, 
nadzieją przyszłego świata; 
niech wielkodusznie odpowiada 
na wezwanie Jezusa. 
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi 
za narody: 
niech podejmują budowanie 
wspólnego domu, 
w którym szanować się będzie 
godność i prawa każdego. 
Maryjo, daj nam Jezusa! 
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go! 
On jest nadzieją Kościoła, 
Europy i ludzkości. 
On żyje z nami, pośród nas, 
w swoim Kościele! 
Z Tobą mówimy: «Przyjdź, Panie Jezu!» (Ap 22, 20). 
Niech nadzieja chwały 
wlana przez Niego w nasze serca 
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!
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