Rozdzia 9

Z podwy szenia przed Bazylik Matki Boskiej Fatimskiej
papie Jan Pawe II spogl da na olbrzymi t um ludzi. Na placu
zgromadzi o si ponad 200 tysi cy katolików. Gdy papie rozpocz przemówienie, by to historyczny moment tak dla Ko cio a,
jak i dla niego samego:
Przyby em dzisiaj na to miejsce, poniewa tego
samego dnia w zesz ym roku, na Placu w. Piotra
w Rzymie, dokonano zamachu na ycie papie a,
co zbieg o si w tajemniczy sposób z rocznic
pierwszego objawienia w Fatimie w dniu 13 maja 1917 roku.
Jan Pawe II [291]

Wizyta Jana Paw a II w Fatimie stanowi a spe nienie cichej
obietnicy, któr z o y po zamachu na jego ycie w 1981 roku. Po
odzyskaniu przytomno ci papie powiedzia , e pierwsze my li
skierowa ku Matce Boskiej Fatimskiej. Pó niej postanowi uda
si z wizyt do Fatimy w rocznic zamachu. Jak sam przyzna ,
chcia w ten sposób „z o y w sercu niebieskiej Matki dzi kczynienie za ocalenie od niebezpiecze stwa. We wszystkich wydarzeniach – powtarzam to bez znu enia – widzia em szczególn matczyn ochron naszej Pani” [292]. Papie by przekonany,
e gdy Mehmet Ali A ca nacisn spust pistoletu, mia miejsce

cud. „Jedna d o odda a strza ” – powiedzia , „a inna ponios a
kul ” [293]. By pewien, e d o nios ca kul nale a a do Maryi.
Lekarze stwierdzili, e Jan Pawe II mia w istocie wiele
szcz cia. Kula, która przeszy a jam brzuszn , przedziurawia okr nic i jelita. Dokona a równie powa nego uszkodzenia
naczy krwiono nych, powoduj c obfity krwotok wewn trzny.
Ale gdyby kula przesz a tylko kilka milimetrów dalej, trafi aby
w aort i spowodowa aby natychmiastowy zgon papie a. W istocie przesz a na wylot przez jego cia o bez uszkodzenia kluczowych organów.
Po roku rekonwalescencji Jan Pawe II przyby do Fatimy
nie tylko po to, aby podzi kowa Maryi, ale po wi ci jej ca
ludzko [294]:
Uciekamy si pod tw obron , wi ta Matko
Bo a. […] Mi o ci Matki i S u ebnicy obejmij nasz wiat, który Tobie zawierzamy i powi camy.[…] Zawierzaj c Ci, o Matko, wiat,
wszystkich ludzi i narody, zawierzamy Tobie
równie samo dzie o po wi cenia, sk adaj c je
w twym matczynym Sercu. O Niepokalane Serce! Pomó nam przezwyci y zagro enie z a.
[…] O Matko Chrystusa, przyjmij nasze wo anie. […] Niech jeszcze raz w historii wiata objawi si niesko czona moc twej askawej Mi o ci.
Niech ona po o y kres z u. Niech przemienia
sumienia. Niech twe Niepokalane Serce objawi
wszystkim wiat o Nadziei.
Jan Pawe II [295]

[494, 963-973]

Cho g bokie oddanie Jana Paw a II ywione wzgl dem
Maryi oraz po wi cenie jej ca ego wiata mog wyda si dziwne dla niekatolików, nie jest to niczym niezwyk ym w Ko ciele
katolickim. W istocie taka postawa wynika z zamierzonego celu

nauczania ko cielnego na temat Maryi. W nauce katolickiej Maryja nie jest jedynie wzorem cnót – ona jest tak e wspó odkupicielk rodzaju ludzkiego [964, 968, 970].
Zgodnie z nauczaniem Ko cio a, przyjmuj c Bo e zaproszenie do urodzenia Jezusa, Maryja „wspó dzia a a ju w ca ym
dziele, jakie mia wype ni Jej Syn” (973):
Ojciec mi osierdzia pragn , by Wcielenie poprzedzi a zgoda tej, która zosta a przeznaczona
na matk , aby w ten sposób, podobnie jak kobieta przyczyni a si do mierci, tak równie
kobieta przyczyni a si do ycia […] S usznie
wi c s dz wi ci Ojcowie, e Maryja nie zosta a tylko biernie u yta przez Boga, lecz woln wiar i pos usze stwem wspó pracowa a
w dziele ludzkiego zbawienia. Sama bowiem,
jak mówi w. Ireneusz, „b d c pos uszna, sta a
si przyczyn zbawienia zarówno dla siebie, jak
i dla ca ego rodzaju ludzkiego”. Dlatego bardzo
wielu staro ytnych Ojców ch tnie wraz z nim
twierdzi w swoim nauczaniu: „W ze zwi zany
przez niepos usze stwo Ewy zosta rozwi zany
przez pos usze stwo Maryi; co zwi za a przez
niewierno dziewica Ewa, to dziewica Maryja
rozwi za a przez wiar ”, a przeprowadziwszy
porównanie z Ew , nazywaj Maryj „matk
yj cych” i niejednokrotnie stwierdzaj : „ mier
przez Ew , ycie przez Maryj ”.
Sobór Watyka ski II [296]

Wed ug Ko cio a katolickiego udzia Maryi we wcieleniu
stanowi jedynie pocz tek jej roli w dziele zbawienia. Ko ció
naucza, e „Maryja Dziewica, która wydawa a si jakby trzyma z dala od dzia alno ci publicznej Chrystusa, je li by a przy
Nim, gdy ponosi mier przybity do krzy a, to by a tam obecna
nie bez boskiego zamys u” [297]. Zjednoczona z Chrystusem, Maryja z o y a Go Bogu w ofierze krzy owej:

Ona to, wolna od osobistej czy dziedzicznej
zmazy, zawsze naj ci lej z czona z Synem,
ofiarowa a Go na Golgocie Ojcu Przedwiecznemu wraz z ca opaln ofiar swych praw macierzy skich i matczynej mi o ci, jakby Nowa Ewa
za wszystkich synów Adama, zbrukanych jego
nieszcz snym upadkiem.
Mystici Corporis [298]

Maryja nie tylko ofiarowa a Bogu swego Syna, ale pozosta a
pod krzy em, aby cierpie razem z Chrystusem [964]:
W ten sposób tak e B ogos awiona Dziewica post powa a naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywa a wiernie swe zjednoczenie z Synem a do
krzy a, pod którym stan a nie bez postanowienia Bo ego (por. J 19,25), najg biej wspó pracowa a ze swym Jednorodzonym i z Jego ofiar z czy a si matczynym duchem, z mi o ci godz c
si na ofiarowanie zrodzonej z Niej ertwy.
Sobór Watyka ski II [299]

Zgodnie z nauk Ko cio a, cierpienia Maryi by y tak intensywne, e przywiod y j na próg mierci. Jak mówi Ko ció , Maryja „uczestniczy a z Jezusem Chrystusem w bardzo bolesnym
dziele odkupienia” [300]:
Mianowicie tak z cierpi cym i umieraj cym Synem cierpia a i niemal umar a, do tego stopnia
dla zbawienia ludzi zrzek a si matczynych praw
wzgl dem Syna i dla u mierzenia Boskiej sprawiedliwo ci, na ile by o to w jej mocy, z o y a
w ofierze Syna, e s usznie mo na powiedzie ,
e wraz z Chrystusem odkupi a rodzaj ludzki.
Inter Sodalicia [301]

A zatem Maryja, w roli podporz dkowanej do roli Chrystusa, sta a si „uczestniczk dzie a Odkupienia rodzaju ludzkiego” [302]. Ko ció nazywa j zatem „wspó pracowniczk w dziele
odkupienia cz owieka” [303] i „nasz wspó odkupicielk ” [304]. Na

krzy u bowiem Maryja „odnios a najwi kszy triumf nad starodawnym w em” [305].
Po mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, zdaniem Kocio a, Maryja odegra a znacz c rol w rozprzestrzenianiu si
ewangelii [965]:
Nie zdaje si te by przesadne twierdzenie, e
szczególnie pod Jej przewodnictwem i z Jej pomoc m dro i nauka ewangeliczna do ogó u
narodów, zaprowadzi a wsz dzie nowy porz dek sprawiedliwo ci i pokoju.
Adiutricem [306]

W ko cu, Ko ció katolicki naucza, e gdy Maryja zako czy a swoje ycie na ziemi, Bóg zabra j w cudowny sposób do
nieba. Tam koronowa j na Królow Nieba i Ziemi [966]:
Jednak e Naj wi tsz Maryj Pann trzeba nazywa Królow nie tylko z racji Jej Boskiego
Macierzy stwa, lecz tak e dlatego, e z woli
Boga mia a wyj tkowy udzia w dziele naszego
zbawienia […]. Otó w dokonaniu tego dzie a odkupienia Naj wi tsza Maryja Panna by a zaiste
ci le z czona z Chrystusem […]. Albowiem jak
Chrystus, poniewa nas odkupi , jest ze szczególnego tytu u naszym Panem i Królem, tak te
i Naj wi tsza Dziewica ze wzgl du na szczególny sposób, w jaki przyczyni a si do naszego Odkupienia, s u c swoj natur , ofiarowuj c Go za
nas dobrowolnie, specjalnie naszego zbawienia
pragn c, prosz c i staraj c si o nie.
Ad Caeli Reginam [307]

[968-971, 975, 2673-2682]

Ko ció katolicki naucza, e dzi ki swojemu udzia owi w dziele naszego odkupienia, Maryja uzyska a przywilej po redniczki,
przez któr Bóg udziela wiatu wszelkiej aski:

Gdy za nadesz a ostatnia godzina Syna, Maryja Matka Jego sta a pod Krzy em Jezusa nie
tylko zaprz tni ta rozwa aniem tego okrutnego
widowiska, lecz radowa a si , e jej Jednorodzony Syn jest ofiarowywany dla zbawienia rodzaju
ludzkiego, i tak ca kowicie uczestniczy a w Jego
M ce, e je li by oby to mo liwe, z rado ci
znios aby wszystkie m czarnie, które zniós jej
Syn. Na podstawie za wspólnoty cierpie i woli
mi dzy Maryj i Chrystusem zas u y a ona,
aby sta si w sposób jak najgodniejszy odnowicielk zgubionego wiata i dlatego jest szafark
wszystkich darów, które nam przygotowa Jezus
przez swoj mier i krew.
Ad Diem Illum Laetissimum [308]

Wed ug Ko cio a Maryja jest szczególnym kana em Bo ego
b ogos awie stwa. Je li Chrystus „jakiejkolwiek aski udziela
ludziom, udziela jej z Jej pomoc i dzi ki Jej decyzji” [309] i nic
„nie mo e by dla nas uzyskane, jak tylko za zgod Boga, przez
Maryj ” [310]. Ona jest „ ród em wszelkich ask Bo ych […],
skarbcem niemal niesko czonym” [311], do którego wierni zgodnie z zaleceniem Ko cio a maj si ucieka w potrzebie:
Niech s ysz te Nasze s owa wszyscy najmilsi
Nam katolickiego Ko cio a synowie i z gor tszym jeszcze pobo no ci, religijno ci i mi o ci
przywi zaniem nadal czcz , wzywaj , b agaj
Naj wi tsz Maryj Pann Bogarodzic , bez
skazy pierworodnej pocz t , a do tej najs odszej
Matki mi osierdzia i aski we wszystkich niebezpiecze stwach, uciskach, potrzebach, w tpliwych i trwo nych okoliczno ciach ze wszelkim ufaniem uciekaj si . Niczego bowiem ba
si , o niczym rozpacza nie potrzeba, gdy Ona
wiedzie, gdy Ona radzi, gdy Ona sprzyja, gdy
Ona broni, która macierzy skie zaiste ku nam
maj c serce i naszego zbawienia odbywaj c

sprawy, ca ym rodem ludzkim jest zaj ta,
a niebios i ziemi Królow od Pana ustanowiona,
a nad wszystkie anio ów chóry i wi tych rz dy
wywy szona, stoj c po prawicy Jednorodzonego Syna swego Pana naszego Jezusa Chrystusa,
macierzy skimi swymi pro bami najskuteczniej otrzymuje i czego szuka znajduje, a zawodzi nie mo e.
Ineffabilis Deus [312]

Ko ció naucza, e nic „nie mo e by dla nas uzyskane, jak
tylko za zgod Boga, przez Maryj ” [313]. Maryja jest „pot n Poredniczk i Pojednawczyni ca ego kr gu ziemi u swojego Jednorodzonego Syna” [314], „chwalebnym po rednikiem” [315]. S ynna
aci ska maksyma w. Bernarda z Clairvaux, Ad Jesum per Mariam (Do Jezusa przez Maryj ) dobrze podsumowuje nauczanie
Ko cio a. O jej or downictwo prosz katolicy w jednej z tradycyjnych modlitw na zako czenie ró a ca, Witaj Królowo:
Witaj Królowo, Matko Mi osierdzia, ycie, s odyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wo amy
wygna cy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, j cz c i p acz c na tym ez padole. Przeto Or downiczko nasza, owe mi osierne oczy
Twoje na nas zwró , a Jezusa, b ogos awiony
owoc ywota Twojego, po tym wygnaniu nam
oka ! O, askawa, o, lito ciwa, o, s odka Panno
Maryjo! Aby my si stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

[971, 2676-2679, 2682]

Maj c na uwadze rol Maryi jako Matki Boga, jej przyk adn cnot i wi to , jej udzia w naszym odkupieniu oraz wyznaczenie jej na po redniczk wszelkich ask, oraz og oszenie
j Królow Nieba i Ziemi, Ko ció katolicki naucza, e wierni
powinni oddawa jej wielk cze :

Maryja, dzi ki asce Bo ej wywy szona po
Synu ponad wszystkich anio ów i ludzi, jako
Naj wi tsza Matka Bo a, która uczestniczy a
w misteriach Chrystusa, s usznie doznaje od
Ko cio a szczególnej czci.
Sobór Watyka ski II [316]

Ten szczególny rodzaj kultu lub t szczególn form pobo no ci okre la si mianem hyperdulia. Jest to jeden z trzech stopni kultu uznanych przez Ko ció :
Latria – to najwy sza forma adoracji. Ko ció naucza,
e w ten sposób wierni powinni czci wy cznie samego
Boga.
Hyperdulia – to kult o ni szej randze ni latria. Stanowi
najwy szy stopie czci, jak mo na oddawa istocie stworzonej. Ko ció naucza, e taka cze nale y si wy cznie
Maryi.
Dulia – to zwyk a forma czci, któr katolicy winni oddawa wi tym i anio om.
Najpopularniejszym sposobem oddawania czci Maryi jest
odmawianie ró a ca [971, 1674, 2708]. Ró aniec – uznany przez Koció za „streszczenie ca ej Ewangelii” (971) – to zestaw modlitw
odmawianych przy u yciu a cucha paciorków. Dzieli si je
na grupy po dziesi ma ych paciorków, oddzielonych jednym
wi kszym. cznie na ró aniec sk ada si pi takich dziesi tek. Na wi kszym paciorku odmawia si modlitw Ojcze nasz.
Na ma ych paciorkach katolicy odmawiaj modlitw Zdrowa
Maryjo [2676-2677]:
Zdrowa Maryjo, aski pe na, Pan z Tob , b ogos awiona Ty mi dzy niewiastami i b ogos awiony owoc ywota Twojego, Jezus.
wi ta Maryjo, Matko Bo a, módl si za nami
grzesznymi, teraz i w godzin mierci naszej.
Amen.

Ko ció oferuje odpust cz stkowy (darowanie cz ci kary doczesnej za grzechy) tym katolikom, którzy odmawiaj ró aniec
[1471-1479, 1498]. Mo na równie uzyska odpust zupe ny (ca kowite
darowanie wszelkich kar doczesnych nale cych si cz owiekowi w danym momencie ycia) przez odmówienie ró a ca, przyst pienie do sakramentów pokuty i Eucharystii oraz odmówienie modlitwy w intencji papie a [1471].

Cho Pismo wi te ukazuje Maryj w pozytywnym wietle, nie
znajdziemy w Biblii ladów nieskr powanej czci oddawanej Maryi
czy sentymentalnego uniesienia, tak charakterystycznego dla katolicyzmu. Tym bardziej nie ma adnych sugestii, jakoby Maryja
uczestniczy a w dziele odkupienia i sta a si tym samym po redniczk wszelkich ask. Przeciwnie, Pismo wi te naucza, e:
Jest tylko jeden odkupiciel, a nie dwóch.
Jest tylko jeden po rednik, a nie dwóch.

Pismo wi te jasno stwierdza, e tylko Pan jest naszym Odkupicielem. Bóg og osi Izraelowi: „Ja jestem Pan, twój Zbawca,
i twój Odkupiciel, Wszechmocny Jakuba” (Iz 49,26). Pisma Nowego Testamentu objawiaj , e to w umi owanym Synu „mamy
odkupienie – odpuszczenie grzechów” (Kol 1,14). Bóg usprawiedliwia grzeszników „przez odkupienie, które jest w Chrystusie
Jezusie” (Rz 3,24).
Twierdzenie Ko cio a, jakoby Maryja „ofiarowa a Go [Chrystusa] na Golgocie Ojcu Przedwiecznemu” [317] przeczy Pismu
wi temu. Biblia mówi, e Chrystus „z o y Bogu samego siebie jako nieskalan ofiar ” 31 (Hbr 9,14).
Podobnie nie ma adnego biblijnego poparcia dla twierdzenia
Ko cio a katolickiego, e Maryja „wraz z Chrystusem odkupi a
rodzaj ludzki” [318]. W odniesieniu do Maryi Ko ció mówi:
31. Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).

Wszystkie cierpienia, które z czy y si w Niej
jakby w jedno, nieprzerwane pasmo, wiadcz
nie tylko o niewzruszonej wierze Maryi, ale
stanowi Jej wk ad w dzie o powszechnego zbawienia. […] w a nie na Kalwarii cierpienie Matki u boku cierpi cego Jezusa osi gn o stopie
przechodz cy wszelk ludzk wyobra ni ; by o
ono jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony sposób owocne dla Odkupienia wiata.
Salvifici Doloris [319]

Zamiast przedstawi Maryj jako wdzi czn , odkupion
grzesznic u stóp Zbawiciela, Ko ció ukazuje j w tym miejscu jako osob , która wnosi „wk ad w dzie o powszechnego
zbawienia” [320] przez w asne cierpienie. S owami Soboru Watyka skiego II [968]:
Poczynaj c, rodz c i karmi c Chrystusa, ofiaruj c Go w wi tyni Ojcu i wspó cierpi c ze swoim Synem umieraj cym na krzy u, w ca kiem
szczególny sposób wspó pracowa a w dziele
Zbawiciela przez pos usze stwo, wiar , nadziej i arliw mi o dla odnowienia nadprzyrodzonego ycia dusz ludzkich.
Sobór Watyka ski II [321]

W celu znalezienia poparcia dla g oszonej przez Ko ció nauki o Maryi jako wspó odkupicielce, niektórzy uczeni katoliccy
wskazuj na fragment z Ksi gi Rodzaju 3,15. W wielu katolickich
przek adach Biblii, na przyk ad w przek adzie Douay Rheims
przekle stwo rzucone przez Boga na szatana brzmi nast puj co:
Wprowadz nieprzyja pomi dzy ciebie a niewiast , pomi dzy potomstwo twoje, a potomstwo jej: ona zmia d y ci g ow , a ty b dziesz
czyha na jej pi t .
Ksi ga Rodzaju 3,15 w przek adzie Douay Rheims

Na podstawie tego wersetu powsta o wiele podobizn i obrazów Maryi, które przedstawiaj j , gdy mia d y w a swoj
stop – co stanowi wizualne wyobra enie jej roli wspó odkupicielki. Tego rodzaju metaforyk znajdziemy równie w dokumentach Ko cio a katolickiego:
Jak wi c Chrystus po rednik mi dzy Bogiem
a lud mi, ludzk przybrawszy natur , znosz c
pismo dekretu, które przeciw nam by o, takowe w tryumfie do Krzy a przytwierdzi , tak
Naj wi tsza Panna naj ci lejszym i nierozerwalnym zwi zkiem z Nim z czona, wspólnie
z Nim i przez Niego wieczn przeciw jadowitemu w owi nieprzyja wiod c i nad nim najzupe niej tryumfuj c, Niepokalan sw nog
g ow jego star a.
Ineffabilis Deus [322]

Jednak ten j zyk opiera si na b dnym t umaczeniu wersetu
z Ksi gi Rodzaju 3,15 dokonanym na podstawie aci skiego tekstu Wulgaty 32, oficjalnej Biblii Ko cio a katolickiego od czwartego stulecia. Do niedawna Wulgata s u y a jako podstawowy
tekst dla wszystkich katolickich przek adów Biblii, w tym przek adu Douay Rheims.
W oryginalnym tek cie hebrajskim Starego Testamentu podmiot cytowanego zdania jest rodzaju m skiego, a nie e skiego.
A zatem, zamiast „ona zmia d y ci g ow ” (Rdz 3,15 Douay
Rheims), werset ten nale y przet umaczy nast puj co: „Ono
zdepcze ci g ow ” 33 (Rdz 3,15). Werset ten zawiera proroctwo
dotycz ce zwyci stwa nad szatanem odniesionego przez Chrystusa, a nie przez Maryj .
Cho nowsze przek ady katolickie zawieraj poprawne t umaczenie, teologia Ko cio a katolickiego ci gle pozostaje w b dzie.
32. Wulgata jest podstawowym katolickim przek adem Pisma wi tego na j zyk aci ski, dokonanym w latach 382-406 przez Hieronima, na zlecenie papie a Damazego I. W 1546 roku Sobór Trydencki og osi Wulgat oficjalnym katolickim przek adem Pisma wi tego do u ytku
ko cielnego (przyp. red.).
33. Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).

Inny fragment, którym Ko ció pos uguje si na poparcie
nauki o „ czno ci Matki z Synem w dziele zbawczym” [323], to
Ewangelia wed ug ukasza 2,34-35. Józef i Maryja zabrali niemowl Jezus do Jerozolimy, aby przedstawi Go w wi tyni. Symeon, sprawiedliwy cz owiek wyczekuj cy przyj cia Mesjasza,
wzi dzieci w ramiona i powiedzia do Maryi:
Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwia si b d – a Twoj dusz miecz przeniknie
– aby na jaw wysz y zamys y serc wielu.
Ewangelia wed ug ukasza 2,34-35

Wed ug Ko cio a, miecz odnosi si w tym miejscu do udzia u
Maryi w odkupie czym cierpieniu Chrystusa [618]. Ona, jak napisa papie Jan Pawe II, wnios a „wk ad w dzie o powszechnego
zbawienia” [324]:
[…] w a nie na Kalwarii cierpienie Matki u boku
cierpi cego Jezusa osi gn o stopie przechodz cy wszelk ludzk wyobra ni ; by o ono
jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony sposób
owocne dla Odkupienia wiata.
Salvifici Doloris [325]

Twierdzenie Ko cio a katolickiego, jakoby Maryja cierpia a
za odkupienie wiata, jest nieuzasadnione z trzech powodów.
1. Maryja nie cierpia a za grzech. Gdy widzia a swego Syna
wisz cego na krzy u, z ca pewno ci cierpia a do g bi. Jednak to samo mo na powiedzie o innych obecnych
osobach, które kocha y Pana i by y wiadkami Jego m ki:
o Janie, Marii Magdalenie, Salome i Marii, onie Kleofasa
(J 19,25-27; Mk 15,40). Mo na opisa natur tego rodzaju
smutku jako cierpienie wspó czucia.
Jest równie prawdopodobne, e Maryja – podobnie jak
Chrystus – znosi a z o liwo ci i drwiny ze strony z ych ludzi.

Robi a to ochoczo, wiadoma, e Bóg powo a j , aby s u y a
Mu jako matka Jezusa. Pismo wi te opisuje takie prze ladowanie jako cierpienie dla sprawiedliwo ci (1 P 3,14).
Oba powy sze rodzaje cierpienia nale y jednak odró ni od
do wiadczenia Chrystusa na krzy u. On cierpia za grzech,
„stawszy si za nas przekle stwem” (Ga 3,13). Chrystus sta
si obiektem gniewu Bo ego, gdy Ojciec „obarczy Go winami nas wszystkich” (Iz 53,6). Ten rodzaj cierpienia Pan
Jezus, „ch ostany przez Boga i zdeptany” (Iz 53,4), prze ywa w samotnej m ce:
Ha ba z ama a moje serce i si mi zabrak o,
na wspó czuj cego czeka em, ale go nie by o,
i na pocieszaj cych, lecz ich nie znalaz em.
Ksi ga Psalmów 69,21

W rzeczywisto ci ani Maryja, ani adna inna osoba obecna
u stóp krzy a nie by a wiadoma, e przed nimi Syn Bo y
cierpi za grzechy wiata.
2. Maryja nie ponios a mierci za grzech. Mimo g bi fizycznych cierpie Chrystusa Pismo wi te konsekwentnie czy
nasze odkupienie nie tyle z Jego bólem, ile z Jego mierci . Pawe pisze, e „zostali my pojednani z Bogiem przez
mier Jego Syna” 34 (Rz 5,10). Autor Listu do Hebrajczyków przypomina nam o „ mierci poniesionej dla odkupienia
przest pstw” (Hbr 9,15). A Jan mówi nam, e Jezus „przez
sw krew uwolni nas od naszych grzechów” (Ap 1,5).
Wynika to w sposób oczywisty z zasady, e kar za nasze
grzechy jest mier (Rdz 2,17; Rz 6,23). Aby nas odkupi ,
trzeba by o odda ycie. Po to w a nie przyszed Chrystus
– „ eby […] da swoje ycie jako okup za wielu” (Mk 10,45).
„Chrystus bowiem równie raz jeden umar za grzechy,
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzi ” (1 P 3,18). Pismo wi te nigdzie nie naucza, e
34. Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).

zostali my odkupieni przez sprawiedliwe ycie Chrystusa,
Jego wierno i pos usze stwo, czy nawet cierpienia poniesione z r ki okrutnych ludzi.
W tym miejscu wida wyra nie, e cierpienia Maryi nie
mog mie odkupie czej warto ci [326]. Ko ció twierdzi, e
Maryja „z cierpi cym i umieraj cym Synem cierpia a i niemal umar a” [327], „wspó umieraj c z Nim sercem, przebita
mieczem bole ci” [328]. Faktem jest jednak, e Maryja nie
umar a na Golgocie. Chrystus sam odda ycie dla naszego
odkupienia.
3. Maryja nie mia a kwalifikacji do odkupienia ludzko ci. Nawet gdyby Maryja umar a na Golgocie, jej mier nikogo by
nie zbawi a. Jak wspomnieli my w poprzednim rozdziale,
Maryja by a grzeszna, a zatem winna przed Bogiem, i nie
by a w stanie odkupi kogokolwiek. To samo jest prawd
w stosunku do ka dej innej osoby. Pismo wi te uczy:
Nikt bowiem siebie samego nie mo e wykupi ,
ani nie ui ci Bogu ceny swego wykupu
– jego ycie jest zbyt kosztowne
i nie zdarzy si to nigdy.
Ksi ga Psalmów 49,8-9

Dlatego w a nie Bóg zes a swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby nas odkupi . Jedynie On mia odpowiednie kwalifikacje. Poniewa by Synem Bo ym, Jego ycie mia o
niesko czon warto i móg dokona dzie a odkupienia
ca ego rodzaju ludzkiego. „Staj c si podobnym do ludzi”
(Flp 2,7), Jezus by w stanie zarówno reprezentowa ludzko przed Bogiem, jak i fizycznie umrze (Hbr 2,14-17).
Poniewa by bez grzechu, Jego ycie stanowi o ofiar , któr Bóg móg zaakceptowa (1 P 1,19; 1 P 2,22). A zatem,
wy cznie Chrystus zas uguje na tytu Odkupiciela. „Baranek zabity jest godzien” (Ap 5,12).

Nie ma adnego biblijnego uzasadnienia dla nauki g oszonej
przez Ko ció , e Maryja pe ni rol po rednika mi dzy Bogiem
i cz owiekiem. Nie znajdziemy w Biblii przyk adu chrze cijanina, który modli by si do Maryi albo otrzyma b ogos awie stwo od Boga dzi ki jej wstawiennictwu w niebie.
Ko ció katolicki nie zgadza si , twierdz c, e istnieje solidne biblijne poparcie dla po rednictwa Maryi. Wskazuje na wesele w Kanie Galilejskiej. Tam w a nie, zdaniem Ko cio a, Maryja
„spowodowa a swym wstawiennictwem pocz tek znaków Jezusa jako Mesjasza (por. J 2,1-11)” [329]. Ko ció naucza, e w ten
sam sposób tak e dzisiaj Maryja „tak wiele mo e u Syna Bo ego
zdzia a ” [330].
Bli sze przyjrzenie si uczcie w Kanie ujawnia jednak nieco
inne roz o enie akcentów. Zdaj c sobie spraw , e sko czy o si
wino, Maryja przedk ada t spraw Jezusowi w s owach: „Nie
maj wina” (J 2,3). Jezus odpowiada: „Czego chcesz ode mnie,
niewiasto? Jeszcze nie nadesz a godzina moja” 35 (J 2,4). Pan chce,
aby Maryja zrozumia a, e w swej misji nie jest uzale niony od
jej pró b. Przyszed po to, aby pe ni wol swego niebieskiego
Ojca, a nie ziemskiej matki. Wyja niwszy t kwesti , Pan askawie zapewnia wino dla go ci, staraj c si nie robi wokó tego
cudu wielkiego rozg osu. Je li ten fragment Pisma wi tego mówi
cokolwiek na temat modlitwy wstawienniczej, to raczej tyle, e
powinni my kierowa nasze pro by bezpo rednio do Pana Jezusa,
tak jak zrobi a to sama Maryja. On jest naszym jedynym po rednikiem: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden te po rednik mi dzy
Bogiem a lud mi, cz owiek, Chrystus Jezus” (1 Tm 2,5).
Sobór Watyka ski II potwierdzi wyj tkowe po rednictwo
Chrystusa, og aszaj c: „jeden te [jest] po rednik” [331]. Sobór
przytacza nawet fragment z 1 Listu do Tymoteusza 2,5. Jednak
z drugiej strony sobór podkre la równie rol Maryi jako „Or downiczki, Wspomo ycielki, Pomocnicy, Po redniczki” [332].
35. Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).

Ostatni z tych tytu ów jest e skim rodzajem rzeczownika porednik [969].
Sobór przedstawi trzy argumenty przemawiaj ce za tym, e
po rednicz ca rola Maryi nie podwa a prawdy o wy cznym porednictwie Chrystusa:

[970]

Macierzy ska za rola Maryi w stosunku do ludzi adn miar nie przy miewa i nie umniejsza tego jedynego po rednictwa Chrystusa, lecz
ukazuje jego moc.
Sobór Watyka ski II [333]

To zastrze enie brzmi jednak fa szywie, gdy w pe ni zdamy sobie spraw z istoty po rednictwa Maryi jako matki ludzi
i Matki Bo ej.
Zdaniem Ko cio a, Maryja sta a si nasz matk i po redniczk na Golgocie. Gdy Chrystus wisia na krzy u, Jego wzrok
spocz na matce. Obok sta Aposto Jan, do którego Pan powiedzia „Oto Matka Twoja” (J 19,27). Ko ció twierdzi, e na
mocy tych s ów Maryja sta a si „Matk wszystkich ludzi” [334]
i „Matk Ko cio a” (963).
Ko ció katolicki naucza, e wierni powinni zatem „naturalnie zwraca si do pot nej Matki Bo ej, […] niezmiennie najlepszej i najpewniejszej ucieczki dla katolików w próbach, które
przechodz ” [335]. „Nale y zaufa Marii, nale y b aga Mari ” [336]
– radzi Ko ció , bo jej mo liwo ci wywierania wp ywu na Syna
nie da si z niczym porówna :
Jest to najpewniejszym wyrazem nie tylko nadziei, lecz pe nej ufno ci, jak Ko ció katolicki
zawsze pok ada w Bo ej Rodzicielce. Rzeczywi cie ta Dziewica wolna od pierworodnej zmazy i wybrana Matk Bo , a tym samym wspó zachowawczyni rodzaju ludzkiego cieszy si

u Syna tak wielk ask i w adz , e wi kszej
nie mo e ani nie b dzie mog a osi gn , ani
ludzka ani anielska natura.
Supremi Apostolatus Officio [337]

Ko ció twierdzi, e Maryja mo e przekona Boga, aby odpowiedzia na pro by, które w innych okoliczno ciach móg by
odrzuci :
Wszystkich ogarnia mi a nadzieja i ufno , i to,
co Bóg przyj by mniej mile, jako przed o one
od nas niegodnych, polecone Przenaj wi tszej
Matce – ze wzgl du na Ni b dzie Mu milsze
i naj askawiej zostanie przyj te.
Octobri Mense [338]

Maryj przedstawia si jako matk o czu ym sercu:
Dobrze bowiem wiedzia [Dominik], e Maryja
z jednej strony tak wiele mo e u Syna Bo ego
zdzia a dzi ki szacunkowi, e ten, jakiejkolwiek aski udziela ludziom, udziela jej z Jej pomoc i dzi ki Jej decyzji. Z drugiej za strony,
jest tak agodnej i askawej natury, e poniewa
zwyk a nawet bez wezwania przychodzi z pomoc nieszcz liwym, w ogóle nie jest w stanie
odmówi pomocy prosz cym. Przeto Ko ció ,
który zwyk J pozdrawia jako Matk aski
i Matk Mi osierdzia, tak w a nie j odnajduje
dzi ki modlitwie ró a cowej.
Fausto Appetente Die [339]

Bóg natomiast jawi si jako nieco zimny i niech tny wspomo yciel, do którego nale y przyst powa za po rednictwem
Maryi:
Siln ywimy nadziej , e kiedy zmi uje si
Bóg i e ulitowawszy si nad dol swego Kocio a, spe ni wreszcie mod y b agaj cych za

przyczyn Tej, któr sam szafark
skich uczyni .

ask niebie-

Superiore Anno [340]

Papie Pius XII naucza : „O ile Piotr dzier y klucze do nieba,
Maryja ma klucz do Bo ego serca” [341]. Gdy przekr ca ten klucz,
Ko ció gwarantuje, e zamek si otworzy:
Nie mogliby my znale pot niejszej wspomo ycielki ani kogo , komu Bóg nie móg by
odmówi . Jest nam najlepsz z matek, najbezpieczniejsz powierniczk i w istocie podstaw
naszej nadziei. Zawsze uzyskuje to, o co prosi,
gdy jej modlitwa jest zawsze wys uchiwana.
Exultavit Cor Nostrum [342]

Jako matka Chrystusa, „Maryja z jednej strony tak wiele
mo e u Syna Bo ego zdzia a ” [343], bo jest „pot n bowiem
[…] Rodzicielk Boga wszechmog cego” [344]:
Bowiem o ile modlitwy dusz w niebie z pewno ci maj jakie prawo zwrócenia na siebie
uwa nego wzroku Boga, o tyle modlitwy Maryi
opieraj sw pewno na prawach matki. Z tego
wzgl du, gdy przyst puje ona do tronu swego
Boskiego Syna, b aga jako or downiczka, modli
si jako s u ebnica, ale rozkazuje jako matka.
Tanto Studio [345]

Moc wstawiennictwa Maryi rozci ga si zdaniem Ko cio a
nawet na kwesti zbawienia. Odmawiaj c modlitw Zdrowa
Maryjo katolicy prosz : „i módl si za nami grzesznymi, teraz
i w godzin mierci naszej” (2677). Ko ció komentuje to w nast puj cy sposób:
Prosz c Maryj , by si modli a za nami, uznajemy
siebie za biednych grzeszników i zwracamy
si do „Matki mi osierdzia”, do Ca ej wi tej.
Oddajemy Jej „teraz”, w dniu „dzisiejszym”
naszego ycia. Nasza ufno rozci ga si a

do powierzenia Jej ju teraz „godziny naszej
mierci”. Modlimy si , by by a obecna przy nas,
jak by a przy mierci swojego Syna na krzy u,
i w godzinie naszego przej cia przyj a nas jako
nasza Matka, by poprowadzi nas do swego
Syna Jezusa, do raju.
Katechizm Ko cio a Katolickiego (2677)

Wszystko to jest w oczywisty sposób b dem. Idea, e Maryja jest bardziej sk onna do odpowiedzi na nasze modlitwy ni
nasz niebieski Ojciec, który ofiarowa za nas swego jednorodzonego Syna, stoi w sprzeczno ci z Bo ym charakterem. Ponadto
twierdzenie, e matka Jezusa ma nad nim autorytet, jest teologicznie niemo liwe. Odwieczny Bóg nie ma adnej matki – tym
bardziej nie ma „pot nej bowiem” Matki [346], której musia by
by pos uszny. Co wi cej, umieraj c na krzy u, Jezus nie uczyni Maryi matk ludzko ci czy te matk Ko cio a. Jego s owa
s wystarczaj co jasne, gdy odczytamy je, bior c pod uwag ich
kontekst:
Kiedy wi c Jezus ujrza Matk i stoj cego obok
Niej ucznia, którego mi owa , rzek do Matki:
Niewiasto, oto syn Twój. Nast pnie rzek do
ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny ucze
wzi J do siebie.
Ewangelia wed ug Jana 19,26-27

Jezus zatroszczy si o los matki po swojej mierci. Fragment
ten nic nie mówi na temat przypisania Maryi przez Chrystusa
roli matki ludzko ci b d matki Ko cio a.
Katolicy, którzy godzin swej mierci powierzyli ca kowicie
opiece Maryi [2677], prze yj tragiczne rozczarowanie. Poza Panem Jezusem Chrystusem „nie ma w adnym innym zbawienia, gdy nie dano ludziom pod niebem adnego innego imienia,
przez które mogliby my by zbawieni” (Dz 4,12).

[970]

Drugi argument przedstawiony przez sobór w charakterze
wyja nienia, dlaczego po rednictwo Maryi nie uszczupla roli
Chrystusa jako jedynego po rednika mi dzy Bogiem i cz owiekiem, wi e si z zas ug . Sobór stwierdzi , e po rednictwo
Maryi:
[…] wyp ywa z nadmiaru zas ug Chrystusa,
opiera si na Jego po rednictwie, od tego porednictwa ca kowicie zale y i z niego czerpie
ca moc.
Sobór Watyka ski II [347]

Papie Pius X przedstawi ten sam argument, ale doda istotne uzupe nienie:
Jest wi c zupe nie jasne, e jeste my w rzeczywisto ci daleko od tego, by Bo ej Rodzicielce
przypisywa moc sprawiania ponadnaturalnej
aski, któr posiada jedynie Bóg. Ona jednak,
poniewa góruje nad wszystkim wi to ci
i czno ci z Chrystusem i zosta a w czona
przez Chrystusa do dzie a ludzkiego zbawienia,
pozyskuje dla nas, jak mówi wed ug odpowiednio ci to, co Chrystus pozyska wed ug godno ci
i jest pierwsz Szafark przy rozdzielaniu ask.
Ad Diem Illum Laetissimum [348]

Innymi s owy, je li zdefiniujemy zas ug w sko, jako prawo
do wypracowanej s usznie zap aty, wtedy ask wys u y nam
wy cznie Chrystus. Je li jednak zdefiniujemy zas ug szerzej
– je li zap ata obejmuje element Bo ej hojno ci – wtedy, jak powiedziano wcze niej, Maryja równie wys u y a nam to, „co
Chrystus pozyska ‘wed ug godno ci’”. Co wi cej, jej zas ugi
stanowi wraz z zas ugami Chrystusa i wi tych jeden wielki
skarbiec [1476-1477]:

Tak rozumiemy „skarbiec Ko cio a”, który
z pewno ci nie powinien by wyobra any jako
suma wszystkich dóbr materialnych, zgromadzonych na przestrzeni wieków, lecz jako niesko czona i niewyczerpana warto , jak maj
u Boga zado uczynienia i zas ugi Chrystusa
naszego Pana, ofiarowane, aby ca a ludzko
zosta a uwolniona i osi gn a spo eczno z Ojcem. Chrystus Odkupiciel jest tym, w którym
s i wzrastaj zado uczynienia i zas ugi Jego
odkupienia. W skarbcu tym znajduje si warto zaprawd przeogromna, nie do przeliczenia
i wci
wie a, któr maj przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki B ogos awionej Maryi
Dziewicy.
Indulgentiarum Doctrina [349]

Tak zwane „nie do przeliczenia” [350] zas ugi Maryi stanowi
nie tylko cz
skarbca Ko cio a, ale dodatkowo, to w a nie ona
zas u y a na prawo do rozdzielania owych skarbów wiernym:
Na podstawie za wspólnoty cierpie i woli
mi dzy Maryj i Chrystusem zas u y a ona,
aby sta si w sposób jak najgodniejszy odnowicielk zgubionego wiata i dlatego jest szafark
wszystkich darów, które nam przygotowa Jezus
przez swoj mier i krew.
Ad Diem Illum Laetissimum [351]

W Ko ciele katolickim to Maryja, a nie Chrystus, jest „pierwsz Szafark przy rozdzielaniu ask” [352].

Ostateczny argument przedstawiony przez Sobór Watyka ski II w uzasadnieniu roli Maryi jako wspó po redniczki jest
taki, e jej po rednictwo:

[…] nie przeszkadza za w aden sposób bezporedniej czno ci wiernych z Chrystusem, ale
j umacnia.
Sobór Watyka ski II [353]

Nie wiadomo dok adnie, w jaki sposób po rednictwo Maryi
umacnia bezpo redni
czno z Chrystusem, poniewa tym
samym Ko ció w gruncie rzeczy zniech ca katolików do samodzielnego, bezpo redniego zwracania si do Chrystusa. Zaczyna od tego, e mówi wiernym, i stra nikiem wszelkich niebieskich b ogos awie stw jest nie Chrystus, a Maryja. To ona jest
„ ród em wszelkich ask Bo ych, przyozdobionym wszystkimi
darami Ducha wi tego […], skarbcem niemal niesko czonym,
niewyczerpan otch ani tych darów” [354]. Zdaniem Ko cio a:
Bóg powierzy jej skarbnic wszelkiego dobra,
aby ka dy móg pozna , e przez Ni otrzymuje si wszelk nadziej , wszelk ask i wszelkie
zbawienie. Gdy taka jest Jego wola, aby my
wszystko otrzymywali za po rednictwem Maryi.
Ubi Primum [355]

Ko ció naucza, e je li katolicy pragn otrzyma cokolwiek
od Boga, to powinni najpierw zwróci si do Maryi. Ona „zasiada po prawicy swego Syna i we wszystkich niebezpiecze stwach
jest ucieczk najpewniejsz i pomoc najgodniejsz zaufania tak,
e znajduj c si pod jej przewodnictwem, piecz i ochron , nie
musimy si niczego l ka ani rozpacza ” [356]. Pe ni rol „Or downiczki u Po rednika” [357]. Ka da pro ba docieraj ca do tronu
Bo ego musi by najpierw przez ni rozpatrzona: „Jak bowiem
do najwy szego Ojca nikt nie mo e si zbli y jak tylko przez
Syna, podobnie nikt nie mo e przyst pi do Chrystusa jak tylko
przez matk ” [358]. Je li kto próbowa by dosta si do Boga bez
odwo ania si do po rednictwa Maryi, to tak, jakby „próbowa
lata bez skrzyde ” [359].
Co wi cej, wszystkie b ogos awie stwa sp ywaj ce z nieba
musz najpierw przej przez Maryj :

Wszelka aska, która bywa udzielona temu wiatu, przechodzi przez trzy stopnie: od Boga do
Chrystusa, od Chrystusa do Naj wi tszej Panny, od Naj wi tszej Panny do nas kolejno bywa
udzielana.
Iucunda Semper Expectatione [360]

Chrystus jest ród em b ogos awie stwa, a Maryja jego kana em: „wiemy, e wszystkie rzeczy sp ywaj ce na nas od Boga
Wszechmocnego, sp ywaj na nas przez r ce Naszej Pani” [361].
Dotyczy to tak e zbawienia. Maryja jest „Po redniczk zbawienia naszego” [362] oraz „narz dziem i stra niczk naszego zbawienia” [363]. Papie Leon XIII modli si w nast puj cy sposób:
Nikt, o Przenaj wi tsza nie bywa nape niony poznaniem Boga bez Twego udzia u (nisi per Te);
nikt nie dost puje zbawienia bez Twego udzia u,
o Bogarodzico; nikt nie dost puje adnego daru
mi osierdzia bez Twego udzia u.
Adiutricem [364]

Modlitwa papie a Leona by aby ze wszech miar w a ciwa,
gdyby mówi o Panu Jezusie, a nie o Maryi. Tylko przez Chrystusa mo emy pozna Boga (J 1,18), otrzyma zbawienie (J 14,6),
czy otrzyma mi osierdzie przed tronem aski (Hbr 4,14-16). To
w a nie „przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy
przyst p do Ojca” (Ef 2,18). Taka jest biblijna formu a przyst powania do Boga: przez Syna, w Duchu, do Ojca. Chrystus nauczy
swoich uczniów, aby modlili si w imieniu Syna bezpo rednio
do Ojca (J 16,26-27). Wskutek tego, biblijni chrze cijanie modl
si w imieniu Jezusa, a nie w imieniu Maryi (J 14,13-14).
Chrze cijanin przyst puj cy do tronu Bo ego przez Jezusa
mo e by pewien, e zostanie przyj ty: „Mamy wi c, bracia,
pewno , i wejdziemy do Miejsca wi tego przez krew Jezusa”
(Hbr 10,19). W Chrystusie Jezusie „mamy mia y przyst p do
Ojca z ufno ci , przez wiar w Niego” (Ef 3,12). Pismo wi te napomina: „Przybli my si wi c z ufno ci do tronu aski,

aby my doznali mi osierdzia i znale li ask pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,16).
Nauczanie Ko cio a katolickiego, jakoby wierni musieli korzysta z po rednictwa Maryi, stoi w sprzeczno ci z tymi prawdami. Niszczy blisk i bezpo redni relacj mi dzy Chrystusem
i odkupionymi lud mi, b d c ich przywilejem.
Biblia opisuje t wi w kategoriach cia a. Chrystus jest „G ow Cia a – Ko cio a” (Kol 1,18). Wszyscy wierz cy s „cz onkami Jego Cia a” (Ef 5,30). Metafora ta mówi o bezpo redniej
i nieograniczonej czno ci wierz cych z Chrystusem. Nie pozostawia adnego miejsca na po rednictwo Maryi, o którym naucza Ko ció katolicki.
Cho Ko ció zgadza si , e wierni s cia em Chrystusa
i e On jest ich g ow [787-796], niemniej jednak dodaje, e Maryja jest:
[…] zatem, jak trafnie zauwa a Bernard, akweduktem albo tak e szyj , któr po czone jest
cia o z g ow , przez któr g owa wp ywa na ciao i przekazuje mu swoj wol . Tak wi c, mówi
Bernard z Sienny, Ona jest szyj naszej G owy,
przez któr g owa przekazuje swemu mistycznemu cia u wszystkie duchowe dary.
Ad Diem Illum Laetissimum [365]

Rola szyi w ciele Chrystusa pe niona przez Maryj równie
nie posiada biblijnego uzasadnienia. Jest tylko jeden po rednik
mi dzy Bogiem i lud mi, nie dwóch (1 Tm 2,5). Równie niebiblijna jest rola przekazicielki wszelkich duchowych darów. Pismo wi te – nie wspominaj c w aden sposób o Maryi – naucza, e wszystkie b ogos awie stwa duchowe pochodz od naszego Ojca w niebie:
Ka de dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar
doskona y zst puj z góry, od Ojca wiate , u którego nie ma przemiany ani cienia zmienno ci.
List Jakuba 1,17

Jezus nigdy nie naucza , e Maryja powinna dost powa
szczególnej czci, cho mia ku temu wiele okazji podczas swojej
ziemskiej pos ugi. Pewnego razu, gdy mówi do t umów, jaka
kobieta zawo a a do Niego: „B ogos awione ono, które Ci nosi o, i piersi, które ssa e ” ( k 11,27). Jezus deprecjonuje jednak
tego rodzaju cze przypisywan Maryi, odpowiadaj c: „Tak,
b ogos awieni s raczej ci, którzy s uchaj S owa Bo ego i go
przestrzegaj ” ( k 11,28). Innym razem powiedziano Jezusowi:
„Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoj na dworze i chc pomówi
z Tob ” (Mt 12,47). I znowu Jezus odmawia wywy szenia Maryi, odpowiadaj c:
Któ jest moj matk i którzy s moimi bra mi?
I wyci gn wszy r k ku swoim uczniom, rzek :
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pe ni wol
Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostr i matk .
Ewangelia wed ug Mateusza 12,48-50

W tym miejscu Pan Jezus stwierdzi swoj niezale no od
wi zi wy cznie ludzkich. Naucza , e osobista wi z Nim samym, oparta na podporz dkowaniu si Bogu, przedstawia du o
wi ksz warto ni zwi zek fizyczny, oparty na wi zi krwi.
Pawe podejmuje ten w tek, stwierdzaj c o Panu Jezusie: „a jeli nawet wed ug cia a poznali my Chrystusa, to ju wi cej nie
znamy Go w ten sposób” (2 Kor 5,16).
W przeciwie stwie do przyk adu Chrystusa, Ko ció katolicki wykorzystuje ka d nadarzaj c si okazj , aby wywy szy
Maryj . Intencj t dobrze oddaje aci ska maksyma De Maria
Nunquam Satis (Na temat Maryi nigdy nie mo na powiedzie
wystarczaj co du o).
Jednak jak widzieli my, na jej temat ju powiedziano za
du o. Przecz c Pismu wi temu, Ko ció og osi Maryj : Niepokalanie Pocz t , Matk Bo , Wiecznie Dziewic , Wspó odkupicielk , Wniebowzi t , Królow Nieba i Ziemi oraz Po redniczk Wszelkich ask.

Te dogmaty umniejszy y Bo chwa i przyczyni y si do
tego, e niezliczona rzesza katolików okazuje wi ksz cze Maryi ni samemu Chrystusowi. Nale y zada pytanie: Czy Ko ció
katolicki prowadzi swoich wierz cych do ba wochwalstwa?
Aby odpowiedzie na to pytanie, trzeba najpierw zastanowi
si nad biblijnym znaczeniem s owa ba wochwalstwo. W Dekalogu znajdujemy nast puj ce s owa Boga:
Ja jestem Pan, Bóg twój, który ci wyprowadzi
z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie b dziesz
mia cudzych bogów obok Mnie! Nie b dziesz
czyni adnej rze by ani adnego obrazu tego,
co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi !
Nie b dziesz oddawa im pok onu i nie b dziesz
im s u y , bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem
zazdrosnym.
Ksi ga Wyj cia 20,2-5

Je li powy sze przykazania odczytamy w taki sposób, e po
prostu zabraniaj one oddawania innym bogom czci wi kszej ni
Panu, to nikt nie mo e oskar y Ko cio a katolickiego o propagowanie ba wochwalstwa w ród swego ludu. Ko ció naucza,
e Maryja jest istot stworzon . Jej rola w dziele zbawienia jest
drugorz dna wzgl dem roli Chrystusa. Zdaniem teologów Kocio a, cze , na jak Maryja zas uguje, jest ni sza rang ni
cze nale na Bogu.
Jednak w Dekalogu Pan nie zabrania swemu ludowi czczenia innych bogów bardziej ni Jego, ale obok Niego. Nakazuje:
„Nie b dziesz mia cudzych bogów obok Mnie!” (Wj 20,3) lub
dos ownie „przed moim obliczem”. W kolejnym wersecie Bóg
objawia si jako „Bóg zazdrosny” (Wj 20,5). da niepodzielonego oddania i niepodzielonej lojalno ci. Jego lud nie ma mie
innych bogów „obok” [366] Niego.
To w a nie w tym miejscu cze oddawana Maryi przez Koció przekracza granic ba wochwalstwa. Gdy wprowadzeni
w b d katolicy kl kaj przed figurkami Maryi, ca uj jej stopy

i ofiarowuj z g bi serca swoje pro by i modlitwy, oddaj stworzeniu cze nale n tylko Bogu. Nie ma znaczenia, e Ko ció
definiuje t cze jako drugorz dn w stosunku do czci oddawanej Bogu. Bóg nie uznaje adnych bogów obok Niego, niezale nie od tego, jak bardzo ni szych rang . I cho Maryja Ko cioa katolickiego nie jest bytem wiecznym i niesko czonym jak
Bóg Biblii, nie ró ni si w niczym od fa szywych bogów i bogi
wiata staro ytnego. Bóstwa poga skie postrzegano zwykle jako
sko czone istoty z ludzkimi cechami i nami tno ciami. Propagowana przez Ko ció Maryja znacznie przewy sza wi kszo
tych bóstw swoj doskona o ci , moc i dokonaniami.
W istocie Maryja, tak jak przedstawia j Ko ció katolicki,
jest prawie nie do odró nienia od samego Syna Bo ego pod
wzgl dem doskona o ci, mocy i dokona . Ró ni si one jedynie ich stopniem.
Zgodnie z Pismem wi tym, Pan Jezus by bez grzechu
(1 J 3,5). Zdaniem Ko cio a, Maryja by a „pod ka dym wzgl dem niepokalana” [367]. Ko ció naucza, e mówi c o grzechu,
„ adne bynajmniej nie powinno zachodzi pytanie wzgl dem
wi tej Panny Maryi” [368].
Jezus podoba si Ojcu we wszystkim, co robi ( k 3,22). Je li
chodzi o Maryj , zgodnie ze stanowiskiem Ko cio a, „Niewys owiony Bóg […] w Niej jednej najbardziej sobie upodoba ” [369].
Tak jak Jezus cierpia i umar dla naszego odkupienia, tak
te Maryja „w gorzkich trwogach i m kach Syna najbardziej
duchem wspó czu a […] wspó umieraj c z Nim sercem, przebita mieczem bole ci” [370]. Co wi cej, ze wzgl du na fizyczn
czno mi dzy nimi, Ko ció twierdzi, e „Krew Chrystusowa
przelana za nas i cia o, którego rany okaza On Ojcu, przyj te
jako okup naszej wolno ci nie s czem innem, jak cia em i krwi
Dziewicy” [371]. Tak zatem ona „wraz z Chrystusem odkupi a rodzaj ludzki” [372] i „star a jadowit […] w a g ow ” [373].
Ko ció naucza, e gdy ziemskie ycie Maryi dobieg o ko ca, umar a tak jak Chrystus. Podobnie jak Chrystus, nie umar a
w wyniku w asnego grzechu. Ponios a mier , aby „we wszystkim

upodobni a si do Jezusa. Tak jak Syn umar , tak s usznym by o
równie , eby umar a i matka” [374].
Nast pnie, tak jak Chrystus, Maryja zosta a ciele nie wzbudzona z martwych [375]. Ona „podlega a czasowej mierci, lecz
nie mog a jednak pozosta sp tana wi zami mierci” [376]. Zosta a
zatem „wzi ta z cia em i dusz do chwa y niebieskiej i upodobniona do swego zmartwychwsta ego Syna w oczekiwaniu przysz ego losu sprawiedliwych” [377].
Ko ció naucza, e gdy Maryja znalaz a si w niebie, zosta a
„wywy szona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobni si do swego Syna, Pana panuj cych” [378] [966].
Obecnie, tak jak Chrystus zasiada po prawicy Boga (Hbr 1,13),
tak samo „Maryja zasiada po prawicy swego Syna” [379] [1053].
W ten sposób rozpocz o si „uwielbienie Jej w niebie – na wzór
Jednorodzonego Syna Jej – Jezusa Chrystusa” [380]. Jej panowanie jest takie samo, jak Jego. „Jej jest korona królestwa niebia skiego i ziemskiego” [381]. Jej chwa mo na porówna jedynie
z chwa Chrystusa:
[…] przywilejów, którymi Bóg w Swej Opatrzno ci obdarzy t b ogos awion towarzyszk naszego Odkupiciela, a które dosi g y tak
wznios ego punktu, jaki nie sta si nigdy udziaem adnego Bo ego stworzenia oprócz niej,
wyj wszy ludzk natur Jezusa Chrystusa.
Munificentissmus Deus [382]

Ko ció naucza, e z tego wywy szonego miejsca Maryja
s u y jako „Or downiczka, Wspomo ycielka, Pomocnica, Poredniczka” [383] [969]. W ten sposób wype nia role, które Pismo
wi te przypisuje Ojcu (Jk 1,17), Synowi (1 J 2,1; 1 Tm 2,5) oraz
Duchowi wi temu (J 14,16).
Na zasadzie paraleli do biblijnych opisów Pana Jezusa, Koció nazywa Maryj „niewymownym Darem Wszechmog cego” [384], „Przyczyn naszej rado ci” [385], „Gwiazd zarann ” [386],
„Bram niebiesk ”,[387] „Ucieczk grzesznych” [388] i „Matk
nieustaj cej pomocy” [389]. Wraz z Chrystusem uwa a si j za

„narz dzie i stra niczk naszego zbawienia” [390]. Ko ció obiecuje, e „wszyscy, którzy uciekaj si pod obron Maryi, zyskaj
wieczne zbawienie” [391].
Podobnie zestawia si Maryj z Bogiem Ojcem. Tak jak Bóg
jest naszym Ojcem, tak „Maryja jest nasz Matk ” [392]. Jezus jest
jednorodzonym Synem Ojca i dlatego Maryja pozosta a dziewic ,
aby Jezus by „Jednorodzonym Synem Matki” [393]. Pismo wi te
okre la Boga mianem „Boga Wszechmog cego” (Rdz 17,1). Koció nazywa Maryj „Pann mo n ” [394]. Ona jest „pot n bowiem […] Rodzicielk Boga wszechmog cego” [395]. „Udzielono
[jej] prawie bezmiernej pot gi” [396]. Pismo wi te opisuje Boga
jako ród o wszelkiej m dro ci (Jk 1,5). Ko ció okre la Maryj
jako „Stolic m dro ci” [397]. Biblia uczy, e Bóg jest Bogiem yj cych (Mk 12,27). Ko ció twierdzi, e Maryja jest „matk yj cych” [398]. Bóg jest „Ojcem mi osierdzia” (2 Kor 1,3). Maryja jest
„Matk mi osierdzia” (2677). Bóg przebywa w doskona ej wi toci, siedz c na tronie w otoczeniu serafinów (Iz 6,1-3). Zdaniem
Ko cio a Maryja jest „Ca a wi ta (Panaghia)” (493):
[…], i która, wyj wszy tylko Boga, by a nad
wszystko wy sza, i nad samych cherubinów,
i serafinów, i wszystkiego wojska anio ów
z natury pi kniejsza, najdobniejsza, wi tsza; na
wychwalenie której niebieskie i ziemskie j zyki
bynajmniej nie wystarczaj .
Ineffabilis Deus [399]

Taka w a nie jest Maryja w uj ciu katolickim – kobieta, któr
Ko ció wywy szy nad wszystkie inne istoty i przypisa jej atrybuty, tytu y, w adze i prerogatywy, które wed ug Pisma wi tego nale wy cznie do Boga. Ku jej czci Ko ció buduje pos gi,
sanktuaria, ko cio y, katedry i bazyliki. Do niej maj zanosi
swe modlitwy, b agania i pie ni pochwalne wszyscy wierni.
To nic innego jak kult poga skiej bogini ubrany w szaty katolicyzmu. Kult ten jest równie ba wochwalczy, co staro ytny
kult semickiej bogini Asztarte, w Babilonie znanej równie jako
Isztar. Bóg pot pi odst pcze pokolenie Judy za oddawanie jej

czci i tytu owanie mianem „królowej nieba” (Jr 7,18; Jr 44,17-19;
Jr 44,25), co stanowi uderzaj ce podobie stwo do praktyki Kocio a katolickiego. Kult Maryi jest nie mniej obra liwy w oczach
Boga ni kult bogini Tyru, Aszery, uprawiany przez z ego króla
Manassesa (2 Krl 21,7). W wi tyni Pa skiej kaza on umie ci
rze bion podobizn Aszery. Za ten wyst pek Bóg sprowadzi
„zag ad na Jeruzalem i na Jud ” (2 Krl 21,12). Podobnie Koció katolicki w asnymi r kami uczyni sobie bo ka i nazwa go
Maryj . Mo na go znale niemal w ka dej wi tyni katolickiej.
W swoim nauczaniu Ko ció intronizowa Maryj w niebie po
prawicy Chrystusa. Czy mo e mie nadziej , e uniknie s du
Bo ego?

Ko ció katolicki naucza

Pismo wi te naucza

1. Maryja zosta a od samego
pocz cia zachowana od
wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego (dogmat
Niepokalanego Pocz cia)
[490-492].

Maryja, potomkini Adama,
urodzi a si w grzechu
(Ps 51,5; Rz 5,12).

2. Maryja, „Ca a wi ta”,
y a w pe ni bezgrzesznym
yciem [411, 493].

Maryja by a grzesznikiem.
Jedynie Bóg jest wi ty
( k 18,19; Rz 3,23; Ap 15,4).

3. Maryja by a dziewic przed,
w trakcie i po narodzeniu
Chrystusa [496-511].

Maryja by a dziewic
do momentu narodzenia
Chrystusa (Mt 1,25).
Pó niej mia a inne dzieci
(Mt 13,55-56; Ps 69,8).

4. Maryja jest Matk Boga
[963, 971, 2677].

Maryja by a ziemsk matk
Jezusa (J 2,1).

5. Maryja jest Matk Ko cio a
[963, 975].

Maryja jest cz onkiem
Ko cio a (Dz 1,14;
1 Kor 12,13; 1 Kor 12,27).

6. Maryja jest
wspó odkupicielk ,
poniewa uczestniczy a
z Chrystusem w bolesnym
dziele odkupienia
[618, 964, 968, 970].

Tylko Chrystus jest
Odkupicielem, poniewa
On sam cierpia i zmar za
grzechy (1 P 1,18-19).

7. Pod koniec ycia Maryja
zosta a z cia em i dusz
wzi ta do nieba (dogmat
Wniebowzi cia) [966, 974].

Po mierci Maryi jej cia o
obróci o si w proch
(Rdz 3,19).

Ko ció katolicki naucza

Pismo wi te naucza

8. Maryja jest
wspó po redniczk ,
której mo emy powierzy
wszystkie nasze troski
i b agania [968-970, 2677].

Chrystus Jezus jest jedynym
po rednikiem, któremu
mo emy powierzy nasze
troski i b agania (1 Tm 2,5;
J 14,13-14; 1 P 5,7).

9. Powinni my powierzy
samych siebie Maryi,
oddaj c ca kowicie
w jej r ce „godzin mierci
naszej” (2677).

Powinni my powierzy
samych siebie Panu
Jezusowi, oddaj c godzin
naszej mierci tylko w Jego
r ce (Rz 10,13; Dz 4,12).

10. Bóg wywy szy Maryj
w niebieskiej chwale jako
Królow Nieba i Ziemi [966].
Nale y si jej szczególna
cze [971, 2675].

„Niech imi Pana
wychwalaj , bo tylko Jego
imi jest wznios e, majestat
Jego góruje nad ziemi
i niebem” (Ps 148,13). Bóg
nakazuje: „Nie b dziesz mia
cudzych bogów obok Mnie!”
(Wj 20,3).

