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Bibliografia
D okum ent „M aryja w Bożym planie i w kom unii świętych” owoc wieloletniej pracy G rupy z Dom bes został przyjęty z dużym
zainteresowaniem w środowisku mariologicznym i ekumenicznym.
Pierwsze kom entarze, przychylne, ale zarazem krytyczne, świadczą
0 tym, że nadchodzi czas, aby w sposób systematyczny i oficjalny
prowadzić dialog na tem at M aryi. Coraz bardziej staje aktualne, ale
także zobowiązujące!, pytanie Jana Pawła II: Dlaczego nie mieliby
śm y wszyscy razem patrzeć na N ią [Maryję] jako na naszą wspólną
M atkę, która m odli się o jedność rodziny Bożej i która w szystkim
„przoduje” na czele długiego orszaku św iadków wiary w jedynego
Pana, Syna Bożego, poczętego w Jej dziewiczym łonie za sprawą Ducha
Świętego
Co dalej z uzgodnionym dokum entem? N a pew no będzie przed
m iotem wnikliwych analiz w teologicznych debatach. Niemniej jed
nak, należałoby życzyć, aby w spólnie odczytane praw dy o M atce
Pana weszły w „krw ioobieg” refleksji w iary uczniów Chrystusa.
Teologia ekum eniczna, także m ariologia ekum eniczna, potrzebuje
recepcji ze strony chrześcijańskich wspólnot2. Troska o jedność chrze
ścijan należy dzisiaj do najw ażniejszych elem entów duchow ości
maryjnej. Trudno raczej czcić M atkę Pana i nie doświadczać „bólu”
serca z pow odu ciągłych podziałów między chrześcijanami, ucznia
m i Jezusa Chrystusa. Nie m ożna czuć się „w porządku” jeśli nasze
słowo o M aryi dzieli, zamiast łączyć. Nie m ożna zamykać się przed
świadectwem wrażliwości wiary, którą dają bracia innych Kościołów
1 W spólnot chrześcijańskich. N ie m ożna „nie tęsknić”, zarów no za
ubogacaniem się doświadczeniem maryjnym tradycji innych wyznań,
jak również za dzieleniem się z nimi swoim.
Q uanta est nobis via? Odpow iedź m ożna znaleźć w dokum en
cie Grupy z Dombes: Według świętego Jana wszystko zostało „w y
pełnione”, gdy Jezus powierzył swoją m atkę i swojego ucznia sobie
nawzajem. Znajdując w ten sposób Maryję obecną w Bożym planie
oraz u samych początków kom unii świętych, wierzymy, że jesteśmy
wezwani, jedni i drudzy, razem z rzeszą świadków historii zbawienia,
1 RM 30.
2 Por. P. NEUNER, Teologia ecum enica (Biblioteca di teologia contem poranea,
110), Brescia 2 0 0 0 , 2 7 8 -2 7 9 .
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do stałego nawracania się do Jezusa, Chrystusa, „poczętego z Ducha
Świętego i narodzonego z M aryi Dziewicy” (nr 337).
Niniejsza bibliografia została podzielona na trzy części: 1) infor
macje związane z historią powstania dokum entu; 2) różnojęzyczne
wydania tekstu; 3) kom entarze i prezentacje.
Jak każda bibliografia, także i prezentow ana poniżej, grzeszy
niekompletnością, ale zawsze jest dobrym punktem wyjścia do dal
szych poszukiwań i uzupełnień.
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