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NAUCZANIE FRANCISZKA*

Insegnamento di Francesco

LITTERAE ENCYCLICAE

Encyklika Lumen fidei Ojca Świętego Franciszka do biskupów, 
prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych

i do wszystkich wiernych świeckich o wierze
(Rzym, 29 czerwca 2013 r.)1

Błogosławiona, która uwierzyła (Łk 1, 45)

[…]
58. W przypowieści o siewcy św. Łukasz przytacza następujące słowa, 

w których Jezus wyjaśnia sens «żyznej ziemi», która «oznacza tych, którzy wy-
słuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc 
dzięki wytrwałości» (Łk 8, 15). W kontekście Łukaszowej Ewangelii nawiąza-
nie do serca szlachetnego i dobrego, w odniesieniu do usłyszanego i zachowa-
nego Słowa, stanowi ukryty obraz wiary Dziewicy Maryi. Ten sam Ewangeli-
sta mówi nam o pamięci Maryi, o tym, że zachowywała w swoim sercu wszyst-
ko, co słyszała i widziała, aby Słowo przynosiło owoc w Jej życiu. Matka Pana 
jest doskonałą ikoną wiary, jak powie św. Elżbieta: «Błogosławiona (jest), któ-
ra uwierzyła» (Łk 1, 45).

W Maryi, Córce Syjonu, wypełnia się długa historia wiary Starego Testa-
mentu, opowiadająca o licznych wiernych kobietach, poczynając od Sary, ko-
bietach, w których, obok patriarchów, spełniała się Boża obietnica i rozkwita-
ło nowe życie. Gdy nadeszła pełnia czasu, Słowo Boże zwróciło się do Maryi, 
a Ona przyjęła Je całym swoim jestestwem, w swoim sercu, aby w Niej stało się 
ciałem i narodziło się jako światłość dla ludzi. Św. Justyn Męczennik, w swoim 
Dialogu z Żydem Tryfonem użył pięknego wyrażenia, które mówi, że Maryja, 
przyjmując orędzie anioła, poczęła «wiarę i radość» (por. Dialog z Żydem Try-
fonem, 100, 5: PG 6, 710). Wiara Matki Jezusa była bowiem owocna, a kie-
dy nasze życie duchowe przynosi owoce, napełnia nas radość, będąca najbar-
dziej wyraźnym znakiem wielkości wiary. W swoim życiu Maryja odbyła piel-
grzymkę wiary, podążając za swoim Synem (por. Sobór Wat, II, Konst. dogm. 
o Kościele Lumen gentium, 58). Toteż w Maryi droga wiary Starego Testamen-
tu włącza się w podążanie za Jezusem i zostaje przez Niego przemieniona, zy-
skuje bowiem spojrzenie wcielonego Syna Bożego.

* Wybór ważniejszych wypowiedzi Franciszka na temat Matki Bożej (marzec-gru-
dzień 2013).

1 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/encykliki/lumen_fi-
dei_29062013.html#r4
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59. Możemy powiedzieć, że w Najświętszej Pannie Maryi urzeczywistnia 
się to, co poprzednio podkreślałem, czyli że wierzący jest całkowicie zaanga-
żowany w swoje wyznanie wiary. Ze względu na swą więź z Jezusem Maryja 
jest ściśle włączona w to, w co wierzymy. W dziewiczym poczęciu przez Mary-
ję mamy jasny znak Boskiego synostwa Chrystusa. Odwieczny początek Chry-
stusa jest w Ojcu, jest On Synem w pełnym i niepowtarzalnym sensie, i dlate-
go rodzi się w czasie bez udziału mężczyzny. Będąc Synem, Jezus może przy-
nieść światu nowy początek i nowe światło, pełnię wiernej miłości Boga, któ-
ry oddaje się ludziom. Z drugiej strony, prawdziwe macierzyństwo Maryi za-
pewniło Synowi Bożemu prawdziwą ludzką historię, prawdziwe ciało, w któ-
rym umrze na krzyżu i powstanie z martwych. Maryja będzie Mu towarzyszyć 
aż pod krzyż (por. J 19, 25), skąd Jej macierzyństwo rozszerzy się po zmar-
twychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa na każdego ucznia Jej Syna (por. J 19, 
26-27). Będzie obecna również w Wieczerniku, by wraz z Apostołami wypra-
szać dar Ducha Świętego (por. Dz 1, 14). W ten sposób dynamika miłości mię-
dzy Ojcem i Synem w Duchu przeniknęła nasze dzieje; Chrystus przyciąga nas 
do siebie, aby nas zbawić (por. J 12, 32). W centrum wiary jest wyznanie Jezu-
sa, Syna Bożego, zrodzonego z niewiasty, wprowadzającego nas, przez dar Du-
cha Świętego, w przybrane synostwo (por. Ga 4, 4-6).

60. Zwracamy się w modlitwie do Maryi, Matki Kościoła i Matki naszej 
wiary. Matko, wspomóż naszą wiarę! Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy 
rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim, 
wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnicę. Pomóż nam, abyśmy po-
zwolili dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż 
nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach 
zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania. Zasiewaj w na-
szej wierze radość Zmartwychwstałego. Przypominaj nam, że ten, kto wierzy, 
nie jest nigdy sam. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem na 
naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie 
ten dzień bez zmierzchu, którym jest sam Chrystus, Twój Syn, nasz Pan!

ADHORTATIONES APOSTOLICAE

Adhortacja apostolska Evangelii gaudium Ojca Świętego Franciszka
do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, 
do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie
(Rzym, 24 listopada 2013 r.)2

II. Maryja, Matka ewangelizacji

[…]
284. Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gro-

madziła uczniów, aby Go przyzywać (por. Dz 1, 14), i w ten sposób uczyniła 

2 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii-
w2_24112013.html#_Toc374139685


