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1999

rzed trzydziestu laty, 2 6 sierpnia 1 9 6 9 roku, Sługa Boży Kardy

P

nał Stefan Wyszyński w liście skierowanym z Jasnej Góry w e

zwał ludzi dobrej woli do niesienia pom ocy Kościołowi i Ojczyź
nie poprzez szczególną więź z M aryją M atką K ościoła. D ało to
początek ruchowi duszpasterskiemu Pom ocników M atki Kościoła.
To dzieło prymasa Tysiąclecia można uznać, z jednej strony, za je
den z ow oców recepcji na polskiej ziemi nauczania Soboru W aty
kańskiego II, a z drugiej - był to charakterystyczny element realiza
cji m ilenijnych p rogram ów duszpasterskich w naszej Ojczyźnie.
Konkretnie chodziło o owocne wcielanie w życie milenijnego Aktu
oddania M atce Bożej.
W 25-lecie Ruchu Pomocników zorganizowano na Jasnej Górze
sympozjum pod hasłem „Z M aryją na drogach nowej ewangeliza
cji” (23-25 maja 1 9 9 4 r.). Stało się ono okazją do spojrzenia na ćwierć
wiecze apostolskiej obecności Ruchu w Kościele w Polsce i oceny
realizacji przez jego członków charyzm atu pom ocniczości. Przede
wszystkim wskazało ono jednak na nowe zadania stojące przed Po
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tylko - otrzymują gruntowne opracowa
nie „teorii i praktyki” Ruchu autorstwa
ks. Jacka Hadrysia z Poznania - wielo
letniego duszpasterza Ruchu P M K
w Archidiecezji Poznańskiej a obecnie

redaktora naczelnego miesięcznika Katecheta. Jest to rozprawa dok
torska napisana pod kierunkiem ks. prof. Jana Szpeta na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Poznaniu*. Już sam tytuł opracow ania
(zmieniony i uproszczony w wydaniu książkowym) Urzeczywistnie
nie charyzmatu pomocniczości w ruchu duszpasterskim Pomocników
Matki Kościoła w świetle najnowszych dokum entów Kościoła wska
zuje na to, co zawsze istotne i pierwszoplanowe w każdym ruchu
kościelnym: z jednej strony troska o tożsamość, czyli życie właści
wym sobie charyzmatem, a z drugiej - wsłuchiwanie się w Magiste
rium K ościoła, aby odpow iedzieć na aktualne potrzeby Kościoła
i świata. Taki też cel ukazania tego, co istotne dla Pomocników M at
1 Z Maryją na drogach nowej ewangelizacji. Sympozjum w 25-lecie Ruchu
Pomocników Matki Kościoła. Jasna Góra, 23-25 maja 1994, red. T. SIUDY, Wyd.
„Poligrafia Salezjańska”, Kraków 1994, ss. 168.
*J. Hadryś, Pomocnicy Matki Kościoła, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań
1999, ss. 256.

ki Kościoła, postawił sobie Autor, który we wstępie pisze: Praca ni
niejsza stawia sobie za cel rozważenie charyzmatu pomocniczości i jego
urzeczywistniania w świetle najnowszych, w ybranych dokum entów
Kościoła (s. 8).
W prezentacji urzeczywistniania właściwego dla Ruchu chary
zmatu pom ocniczości A utor słusznie oparł się na doświadczeniach
Archidiecezji Poznańskiej. Nie tylko dlatego, że te właśnie doświad
czenia były i są mu najbliższe, ale i z tej racji, że faktycznie środo
wisko poznańskie zajmuje główne miejsce w śród innych w reali
zowaniu dzieła Pom ocników (s. 11).
Praca składa się z trzech rozdziałów zatytułow anych kolejno:
I. Geneza i założenia ruchu duszpasterskiego Pom ocników M aryi
M atki Kościoła, II. C haryzm at pom ocniczości apostolatu P om oc
ników M atki Kościoła, III. Aktualność charyzmatu pom ocniczości
w ruchu duszpasterskim Pom ocników M atki K ościoła w świetle
najnowszych dokum entów Kościoła. Dokonana w pierwszym roz
dziale prezentacja podstaw ow ych elem entów wymiaru maryjnego

danie PM K to p om oc Kościołowi. Dzieło powstało przede wszyst
kim po to - czytamy w pracy - aby pobudzić do odpowiedzialności
za Kościół katolików świeckich, włączyć ich czynnie w działalność
apostolską w ścisłej współpracy z biskupami i kapłanam i [...] zro
dziło się jako odpow iedź na wezwanie Soboru Watykańskiego II do
apostolstwa świeckich (s. 5 2 -5 3 ). Wśród czynników warunkujących
skuteczność tej apostolskiej postawy znajduje się przede wszystkim
więź z Chrystusem, a także - co zasługuje tutaj na szczególne pod
kreślenie - trwanie w osobistym oddaniu się M atce Kościoła.
„Pom ocnikow a” przyjaźń z Jezusem jest realizow ana właśnie
poprzez konsekwentne życie w oddaniu się Jego M atce. Podejmo
wanie obowiązków wypływających z takiego oddania jest konkret
ną form ą pomagania (s. 6 6 ). Tak więc pom ocniczość w Ruchu PM K
posiada przede wszystkim ów wym iar maryjny.
W trzecim, najobszerniejszym rozdziale pracy ks. Jacek Hadryś
odwołuje się do w spółczesnego nauczania K ościoła, by wykazać
aktualność charyzm atu pomocniczości realizowanego przez Pom oc
ników Matki Kościoła. Chodzi przede wszystkim o nauczanie Jana
Pawła II, z encykliką Redemptoris M ater na czele, a także naucza
nie polskich biskupów. To przede wszystkim papieskie nauczanie
o czynnej i wzorczej obecności Maryi w tajemnicy Chrystusa i Ko
ścioła oraz m ocne zaakcentowanie maryjnego wymiaru życia ucznia
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i eklezjalnego Ruchu pozwoliła Autorowi w sposób właściwy przed
stawić w rozdziale drugim charyzm at pom ocniczości. Główne za
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C hrystusow ego, jakim jest „synowskie zaw ierzenie” w duchu św.
Ludwika G rigniona de M on tfort (por. R M 4 5 i 4 8 ), jest niejako
nowym wezwaniem dla Ruchu, by jego członkowie z jednej strony
pogłębiali swoją formację a z drugiej, wpatrując się w Maryję Słu
żebnicę Pańską i Gwiazdę ewangelizacji, realizowali swój „Pom ocnikowy” charyzm at. Omawiając ową „teorię i praktykę” osobiste
go oddania się M aryi M atce Kościoła przez członków Ruchu PM K,
Autor odwołuje się do wypracowanych właśnie w środowisku po
znańskim, również przy jego czynnym udziale, poszczególnych stop
ni program ów formacji.
Prezentowane studium teoretyczno-praktyczne jednego z rodzi
m ych ruchów maryjnych Autor zamyka jakże istotnym zagadnie
niem form acji członków. To bowiem form acja stanowi w arunek
skutecznego urzeczywistniania charyzm atu pom ocniczości (s. 1 7 1 1 9 4 ). Jak świadczą o tym materiały formacyjne dotyczące poszcze
gólnych etapów formacji, począwszy od dzieci - M ałych Pomocni
ków, a na rodzinach „Pom ocnikow ych” kończąc, jest to formacja
„w szkole M aryi” - z Jej pom ocą i na Jej wzór.
To obszerne, oparte na bardzo bogatym materiale źródłowym
studium (bibliografia liczy 15 stron) poznańskiego teologa zamykają
słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, jakie skierował w Rzymie przed
laty do pielgrzymki Pom ocników M atki Kościoła z Warszawy: To
wszystko [pow ołanie Pom ocników do służby] nie jest niczym in
nym jak tylko wolą służenia Bogu i to w sposób możliwie najdo
skonalszy, bo na wzór tej, która o sobie powiedziała jako podstawo
we wyznanie, jako podstawową poniekąd definicję swojego pow o
łania: Oto ja Służebnica Pańska. Więc wszystko to, co jest związane
z waszym po w o ła n iem jest na p ew no zw iązane z waszą służbą
(s. 195). Papieskie potwierdzenie maryjnego charyzmatu służby Po
m ocników M atki Kościoła jest zobowiązujące dla wszystkich człon
ków Ruchu. Wskazuje na potrzebę ustawicznej formacji „w szkole
M aryi”, a zarazem w ym aga jeszcze skuteczniejszego zaangażow a
nia w dzieło nowej ewangelizacji na progu trzeciego tysiąclecia.
W jednym i drugim może pom óc prezentowane studium ks. Jacka
Hadrysia, które przyjmujemy z wdzięcznością, jako piękny prezent
na 30-lecie Ruchu Pom ocników Matki Kościoła.

