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96. Najświętsza Maryja, Dziewica Niepokalana, Arka nowego i wiecznego Przymierza, 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[253] — najwierniejszą 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”[254]. 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”[255]. 

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)[256].  

97. Przez wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy Maryi, niech Duch Święty rozpali w nas 

tę samą żarliwość, jaką zostali obdarzeni uczniowie z Emaus (por. Łk 24, 13-35) oraz odnowi 

w naszym życiu zachwyt wobec Eucharystii, wobec blasku i piękna, jakie jaśnieją w 

obrzędzie liturgicznym, skutecznym znaku nieskończonego piękna samej świętej tajemnicy 

Boga. Ci uczniowie powstali i powrócili w pośpiechu do Jerozolimy, by podzielić się radością 

z braćmi i siostrami w wierze. Prawdziwą bowiem radością jest rozpoznanie, że Pan pozostaje 

pośród nas jako wierny towarzysz naszej drogi. Eucharystia pozwala nam odkryć, że 

Chrystus, umarły i zmartwychwstały, ukazuje się również jako nam współczesny w tajemnicy 

Kościoła, Jego Ciała. Staliśmy się świadkami tej tajemnicy miłości. Życzmy sobie nawzajem, 

byśmy szli napełnieni radością i podziwem na spotkanie ze świętą Eucharystią, by 

doświadczać oraz głosić innym prawdę zawartą w słowach, którymi Jezus pożegnał się ze 

swoimi uczniami: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 

28, 20).  

ks. Tadeusz Dajczer ROZWAŻANIA O WIERZE 

Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort radzi, aby zapraszać do naszego 
uczestnictwa w Eucharystii Maryję. Obecność Niepokalanej przy nas, zwłaszcza 
w czasie Eucharystii, jest dla nas jakąś wielką tajemnicą, jest jakimś 
rozwiązaniem problemu kenozy Chrystusa. Ci, którym trudno jest uznać potrzebę 
i znaczenie Maryjnej drogi do Chrystusa, uważają, że między nami a Chrystusem 
nie może stanąć Maryja, bo przesłoni nam Jezusa. W świetle wiary jednak, w 
świetle poznania świętości Boga i swojej wielkiej niegodności, swojej grzeszności, 
stwierdzisz, że sytuacja jest wręcz odwrotna. Kiedy prosisz, aby Ona stanęła 
między tobą a Chrystusem, stajesz się bliższy Chrystusowi, bo ty prosisz Ją, aby 
Ona, stając między tobą a Chrystusem, zaoszczędziła Mu Jego kenozy, Jego 
wyniszczania się. Tylko Jej dłonie nie są brudne i nigdy nie były brudne; były i są 
zawsze niepokalane - jedyne ludzkie ręce i jedyne ludzkie usta, które są czyste i 
niepokalane, które są godne piastowania Ciała Pańskiego. Kiedy starając się 
zaoszczędzić Chrystusowi Jego wyniszczania się, prosisz Maryję, aby Ona 
przyjmowała Go za ciebie, to oddajesz przez to hołd kenozie Boga-Człowieka. 
Jest to łączenie postawy pokory, postawy uznania, że jesteś grzesznikiem, z 
wiarą w Jego szaloną miłość ku tobie, która kosztem niepojętego dla ciebie 
wyniszczania się pragnie cię obdarzać owocami Odkupienia. 
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