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P O M O C E  D U S Z P A S T E R S K I E

NMP BOŻEJ RODZICIELKI (ROK A) -  1 I 1996

„Pod Twoją obronę uciekamy się”

Od starożytnych czasów Kościół zbierając się na Eucharystię „czci pamięć przede 
wszystkim Chwalebnej zawsze Dziewicy Maryi” (KK 50), która tak nierozerwalnie 
związana jest ze sprawowanym w Eucharystii misterium Chrystusa żyjącego 
w Kościele. Liturgia wyprzedziła w tym względzie teologię. Wielu badaczy starożyt
ności chrześcijańskiej przeżywało wewnętrzne rozterki, gdy na podstawie zebranych 
materiałów przeszłości przyszło im ustalić jakąś linię rozwojową kultu Maryi 
w okresie przednicejskim. Brakowało im po prostu wyraźnych świadectw o tym, że 
Maryję uważano za Bożą Rodzicielkę.

Jednak Bóg realizując swój odwieczny zamysł zbawienia posyła na ziemię w pełni 
czasów Syna swojego jako Zbawiciela drogą ludzkiego macierzyństwa.

1. Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty

Kult Bogarodzicy Maryi sięga samych początków liturgii chrześcijańskiej i należy 
do starej tradycji Kościoła. Nabrał głębszego dynamizmu od soboru w Efezie 
(431 r.), który określając prawdy chrystologiczne, stwierdził uroczyście boskie ma
cierzyństwo Maryi nazywając Ją Bogarodzicą. Wspomnienie Matki Bożej spotykamy 
w tak centralnych punktach liturgii, jak modlitwa eucharystyczna i chrzcielne wyz
nanie wiary. Wielcy Ojcowie Kościoła sławili Jej świętość w mowach i homiliach. 
Specjalnie poświęcono jej czci dzień kończący oktawę Bożego Narodzenia. 
Układano także modlitwy, które mówiły o niej jako Bogarodzicielce. Najstarszą 
z nich jest modlitwa „Pod Twą obronę”.

Odkryto tę modlitwę w 1938 r. na papirusie egipskiego pochodzenia z III wieku. 
Była napisana w języku greckim. Można powiedzieć, że była znana w Egipcie na 
długo przed Soborem Efeskim. Tytuł „Matka Boża”, przyjęty wśród pobożnego 
ludu, stał się powodem sporów dotyczących istoty Chrystusa. O tych sporach 
możemy dowiedzieć się z tekstów skierowanych przez św. Cyryla do Nestoriusza. 
Rozmyślania nad Maryją przyczyniły się jednak do wyjaśnienia tajemnicy Chrystusa, 
chociaż Matka pozostawała zawsze w cieniu swego Syna.

Zgodnie z prawdą ewangelijną i historyczną, Maryja nadal odbiera hołd w cieniu 
swego Syna, ale zarazem zostało bardziej wyeksponowane Jej Macierzyństwo. 
Czcimy Maryję w tym pierwszym dniu Nowego Roku z Jej Dzieciątkiem na 
kolanach. Kościół uwielbiając Zbawiciela czci chwalebną jego Matkę. Uroczystość 
dzisiejsza przypomina rolę, jaką Maryja spełniła w tajemnicy zbawienia i podkreśla 
szczególną godność, która przypadła w udziale Świętej Rodzicielce.
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2» Bogarodzicielka pomocą w walce ze złem

Maryja będąc Matką Syna Bożego wstawia się za nami upraszając potrzebne 
łaski. Jej opiekę nad naszym narodem ukazał Antoni Prochaska w dziele Hetman  
Stanisław Żółkiewski. Wskazał w nim na pewne duchowe przymioty wielkiego 
Polaka. Przygotowując się do wyprawy przeciwko Tatarom, hetman Stanisław 
Żółkiewski w sporządzonym wtedy testamencie napisał, że „życzy sobie, aby mógł 
zdrowiem swym zastąpić niebezpieczeństwo Ojczyzny i położyć żywot w walce 
z poganami dla wiary chrześcijańskiej”.

Mając garstkę żołnierzy wyruszył 24 I 1606 r. w ostrą zimę przeciwko Tatarom. 
Po czterech dniach stanął w biały, olśniewający blaskiem słońca dzień, wobec całej 
potęgi tatarskiej. Bohaterski hetman dał hasło: Boga Rodzica! Była to sobota -  
dzień Matki Najświętszej. Bitwa stała się pogromem Tatarów. Odbito wielką ilość 
jeńców uprowadzonych przez Tatarów w jasyr. Bogarodzica wezwana na pomoc, 
dała zwycięstwo.

W Imię Boże i w świetle Jego oblicza powinniśmy rozpocząć Nowy Rok. Wzrok 
Boga spoczywa na nas, wzrok Dziecięcia, które ma serce Boga i oczy swojej Matki. 
Prośmy więc, abyśmy doznali wstawiennictwa Bogarodzicielki w sprawie tak wielkiej, 
jak nasze zbawienie. Przeszkodą do osiągnięcia tego zbawienia jest grzech. Tylko 
łaska Boga może nas z niego wyzwolić. Ona, Matka Syna Bożego, może wyprosić 
nam ten dar.

Liturgia dzisiejszej uroczystości uczy nas, że tak wielka tajemnica naszego 
zbawienia stała się naszym udziałem za pośrednictwem Matki Syna Bożego. Jej 
wstawiennictwo ma nam towarzyszyć przez cały Nowa Rok. Dlatego powtórzmy 
słowa najstarszej maryjnej antyfony:

Pod obronę miłosierdzia Twojego 
uciekamy się, o Boża Rodzicielko!
Naszymi prośbami nie gardź w potrzebach, 
lecz od niebezpieczeństwa wyrwij nas,
Ty, która sama jesteś czysta i błogosławiona! Amen.

ks. Stanisław A raszczuk

OBJAWIENIE PAŃSKIE -  6 I 1996

Na drodze do Betlejemskiej groty

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana także popularnie Świętem Trzech 
Króli, prowadzi nas poprzez treść czytań mszalnych do spotkania z bardzo ważną 
dla nas prawdą. Głosi ona, że Bóg w swojej miłości, chcąc doprowadzić każdego 
człowieka do zbawienia, zaszczepia w jego sercu pragnienie poznania Boga, zasiewa 
głód odnalezienia Tego, który sam jest całą mądrością i całym życiem. Dlatego


