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ADHORTATIONES APOSTOLICAE

Posynodalna Adhortacja Apostolska 
Sacramentum caritatis

(Rzym, 22 lutego 2007 r.)2

[…]
Eucharystia i Dziewica Maryja

     
Z relacji zachodzącej pomiędzy Eucharystią i poszczególnymi sakramentami 

oraz ze znaczenia eschatologicznego świętych tajemnic jawi się całościowy obraz 
chrześcijańskiej egzystencji, wezwanej do składania w każdej chwili duchowego 
kultu poprzez ofiarę z samego siebie, która jest miła Bogu. I jeśli prawdą jest, 
że my wszyscy jesteśmy jeszcze w drodze ku pełnemu spełnieniu się naszej 
nadziei, to nie odbiera nam to możliwości uznania już teraz z wdzięcznością, 
że to, czego nam Bóg udzielił, znajduje swoją doskonałą realizację w Dziewicy 
Maryi, Matce Boga i naszej Matce: Jej Wniebowzięcie wraz z ciałem i duszą 
jest dla nas znakiem pewnej nadziei, ponieważ wskazuje nam, pielgrzymom 
w czasie, ten eschatologiczny cel, którego sakrament Eucharystii już teraz daje 
nam kosztować. 

W Najświętszej Maryi widzimy doskonałą realizację tego sposobu sakra-
mentalnego działania, przez które Bóg dociera do ludzkiego stworzenia i an-
gażuje je w swoją zbawczą inicjatywę. Od Zwiastowania do Zesłania Ducha 
Świętego Maryja z Nazaretu jawi się jako osoba, której wolność jest całkowi-
cie poddana woli Bożej. Jej Niepokalane Poczęcie odsłania się właśnie w Jej 
bezwarunkowym posłuszeństwie słowu Bożemu. Posłuszna wiara jest postawą, 
jaką w swoim życiu przyjmuje w każdej chwili wobec Bożego działania. Zasłu-
chana Dziewica żyje w pełnej harmonii z wolą Bożą; zachowuje Ona w swo-
im sercu słowa, które pochodzą od Boga, i składając je razem jak w mozaice, 
uczy, jak je dogłębnie pojmować (Łk 2, 19. 51); Maryja jest tą wielką Wierzą-
cą, która pełna ufności oddaje siebie w ręce Boże, zdając się na Jego wolę. Ta-
jemnica ta potęguje się aż do Jej pełnego włączenia w odkupieńczą misję Je-
zusa. Jak to potwierdził Sobór Watykański II: «Błogosławiona Dziewica postę-
powała naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie swe zjednoczenie 
z Synem aż do krzyża, pod którym stanęła nie bez postanowienia Bożego (por. 
J 19, 25), najgłębiej współpracowała ze swym Jednorodzonym i z Jego ofia-
rą złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się na ofiarowanie zro-
dzonej z Niej Żertwy; a wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa, umierającego 
na krzyżu, oddana została jako matka uczniowi tymi słowami: ‘Niewiasto, oto 
syn twój’ (por. J 19, 26-27)». Od Zwiastowania aż do Krzyża Maryja jest tą, 
która przyjmuje Słowo, które w Niej stało się ciałem, i łączy się Ona z Nim aż 
do Jego zamilknięcia w ciszy śmierci. To Ona w końcu przyjmuje w swoich ra-
mionach ofiarowane ciało, teraz bez życia, Tego, który rzeczywiście umiłował 
swoich «aż do końca» (J 13, 1).

  2 „L’Osservatore Romano 28(2007) nr 4, 17. 42.
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Dlatego też za każdym razem, kiedy w liturgii eucharystycznej przystę-
pujemy do sprawowania ofiary Ciała i Krwi Chrystusa, kierujemy się również 
do Tej, która w pełni łącząc się z ofiarą Chrystusa, przyjęła ją dla całego Ko-
ścioła. Słusznie Ojcowie synodalni potwierdzili, że «Maryja inauguruje uczest-
nictwo Kościoła w ofierze Odkupiciela». Ona jest Niepokalaną, która bezwa-
runkowo przyjmuje dar Boży, i w ten sposób jest włączona w dzieło zbawie-
nia. Maryja z Nazaretu, ikona rodzącego się Kościoła, jest wzorem wskazują-
cym, jak każdy z nas powinien przyjmować dar, jaki Jezus czyni z siebie same-
go w Eucharystii. 

[…]
Najświętsza Maryja, Dziewica Niepokalana, Arka nowego i wiecznego Przy-

mierza, niech nam towarzyszy w tej drodze ku Panu, który przychodzi. W Niej 
znajdujemy najdoskonalszą realizację istoty Kościoła. Kościół widzi w Maryi, 
«Niewieście Eucharystii» - jak Ją nazwał Sługa Boży Jan Paweł II – najwier-
niejszą ikonę samego Kościoła i kontempluje Ją jako niezastąpiony wzór życia 
eucharystycznego. Dlatego zanim na ołtarzu stanie się verum Corpus natum de 
Maria Virgine, kapłan w imieniu całego zgromadzenia liturgicznego modli się 
słowami kanonu: «ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze 
Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa». Jej święte imię jest 
wzywane i czczone również w kanonach chrześcijańskich tradycji wschodnich. 
Wierni ze swej strony, «polecają Maryi, Matce Kościoła swoją egzystencję i swoją 
pracę. Starają się mieć te same uczucia co Maryja, pomagają całej wspólnocie, by 
żyła jako ofiara żywa, miła Ojcu». Ona jest Tota pulchra, cała piękna, ponieważ 
w Niej świeci blask chwały Bożej. Piękno liturgii niebieskiej, które powinno się 
objawić także w naszych zgromadzeniach, znajduje w Niej wierne odbicie. Od 
Niej winniśmy się uczyć, jak stawać się ludźmi Eucharystii i Kościoła, byśmy 
mogli według słów św. Pawła, stawać się «nieskalani» przed obliczem Pana, tak 
jak On tego pragnął od początku (por. Kol 1, 21; Ef 1, 4). 

HOMILIAE ET ALLOCUTIONES

Homilia podczas Mszy św. 
w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
(Watykan, 1 stycznia 2007 r.)3

Pokój darem Bożego Narodzenia

Dzisiejsza liturgia zestawia, jak w mozaice, rozmaite fakty i wydarzenia 
mesjańskie, jednakże uwaga jest skoncentrowana szczególnie na Maryi, Matce 
Boga. Osiem dni po narodzinach Jezusa wspominamy Matkę, Theotókos, Tę, 

  3 „L’Osservatore Romano 28(2007) nr 2, 51-52.


