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Celem dwudniowego spotkania zatytułowanego: „Maryja, znak wiary (i jedynej nadziei)”, jest analiza kultu 

maryjnego w celu zbadania jej roli w prowadzeniu chrześcijan w kierunku większego oddania się Chrystusowi. 

Dzisiaj uczestnicy mieli możliwość usłyszeć wypowiedzi różnorodnych ekspertów, takich jak autorki Leonie 

Caldecott, na temat historii obrazów maryjnych począwszy od Anglii sprzed reformacji, jak również historyka 

Michaela Hesemanna na temat historycznej osoby Maryi. 

 

Edmund Mazza, profesor historii na Uniwersytecie Azusa Pacific w Los Angeles, w Kalifornii, jest głównym 

organizatorem wydarzeń związanych z tym sympozjum. Powiedział ZENITOWI, że konferencja została 

przygotowana w odpowiedzi na wezwanie papieża Benedykta XVI, wszystko dla konferencji maryjnych, które 

przyszło za pośrednictwem Kongregacji Nauki Wiary. Było to szczególnie ważne w kontekście zbliżającego się 
Roku Wiary. 

 

„Ważne jest, aby spojrzeć na Maryję jako wzór, jako znak wiary” – powiedział. „Jesteśmy w drodze do Boga, 

jednak nie widzimy jeszcze błogiej wizji, więc potrzebujemy symboli, potrzebujemy znaków, aby skierowały 

nas na tę drogę. I to jest bardzo ważne, abyśmy zwrócili się do Maryi, bo jak powiedział kiedyś Louis de 

Montfort, wielki doktor Kościoła, że to przez Maryję Jezus przyszedł na świat i to przez Maryję Jezus będzie 

panował na tym świecie. Miała ona do spełnienia rolę na początku, gdy On przyszedł po raz pierwszy, i ma rolę 
do spełnienia teraz, gdy zbliżamy się do czasów ostatecznych”. 

 

Innym powodem zorganizowania konferencji, była jej zbieżność z 95. rocznicą cudu Słońca [tzw. taniec Słońca 

– przyp. tłum.] Matki Boskiej Fatimskiej w październiku 1917 roku, po którym miesiąc później nastąpiła 

rewolucja rosyjska. „Wiemy z objawień fatimskich zatwierdzonych przez papieża, że nawrócenie Rosji 

powierzono Maryi (…) I to również dlatego wybraliśmy Centro Russia Ecumenica, bo ponownie Maryja ma 

opatrznościową rolę do spełnienia w nawróceniu Rosji”. 

 

Konferencja ta ma miejsce na kilka dni przed otwarciem synodu biskupów na temat Nowej Ewangelizacji. Ze 

względu na jej unikalną rolę w historii zbawienia, Maryja jest postrzegana jako o kluczowym znaczeniu w 

ewangelizacji. „Oczywiście” – kontynuował Mazza – „każda próba ewangelizacji musi zaczynać się z Maryją, 
ponieważ to Maryja była pierwszym ewangelizatorem. Uniosła Dzieciątko Jezus i pokazała je Mędrcom, a on 

był światłem dla pogan. Ona pomogła Jezusowi uczynić Jego pierwszy cud, gdy rozpoczął swoją publiczną 
służbę”. 

 

Co więcej, rola Maryi jako ewangelisty wykracza poza Ewangelie, na obce kontynenty. Matka Boska z 

Guadalupe, na przykład, była „katalizatorem, który pomógł nawrócić 9 milionów Azteków na przestrzeni 15 

lat, podczas, gdy przed jej objawieniem się w mieście Meksyk, było może kilkuset konwertytów lub kilka 

tysięcy”. 

 

Oprócz synodu, w tym miesiącu zbliża się 50. rocznica II Soboru Watykańskiego, a należy przypomnieć, że 

przez jakiś czas nastąpił spadek w odniesieniu do Maryi i oddania dla niej. „Ironią jest” – zauważył Mazza – 

„że po II Soborze Watykańskim, szczególnie przez pierwsze dziesięć, piętnaście, może dwadzieścia lat, nastąpił 

spadek kultu maryjnego. Mówię, że to ironia, bo gdy papież Jan Paweł XXIII otworzył Sobór – dokładnie 50 

lat minie w przyszłym tygodniu – zrobił to w dniu Uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi, który faktycznie 

później został zmieniony”. 
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W odniesieniu do odnowienia kultu maryjnego we współczesnym społeczeństwie: „Papież Paweł VI w 

rzeczywistości próbował to zrobić w samym środku kryzysu. Było to w roku 1972, gdy skarżył się, że dym 

Szatana w jakiś sposób wszedł do Kościoła. Wydał encyklikę na temat Maryi i starał się doprowadzić do 

większego oddania dla niej, a potem oczywiście Błogosławiony [obecnie: Święty – przyp. tłum.] Jan Paweł II, 

przyjął tytuł: „Totus Tuus” jako swoje motto: „Jestem cały twój””. 

 

Błogosławiony Jan Paweł II oddawał również cześć Matce Boskiej Fatimskiej. „Ona uratowała mu życie w 

dniu, kiedy został postrzelony na placu Świętego Piotra. Został postrzelony 13 maja, co miało miejsce 

dokładnie tego dnia, kiedy po raz pierwszy objawiła się dzieciom w 1917 roku”. 

 

Pojawiają się obiecujące sygnały, że możemy odnowić naszą wiarę w Jezusa i przybliżyć się do Niego przez 

poznanie Maryi. Chciałbym powiedzieć: nie ma Maryi, nie ma Jezusa; znasz Maryję, znasz Jezusa”. 

 

Profesor Mazza stwierdził w odniesieniu do szerzenia się znaczenia kultu maryjnego: „Istnieje pewna potrzeba 

chwili, widzimy wzrost w świecie bez Boga”. „Nasz Ojciec Święty mówił o dyktaturze relatywizmu, o błędach 

socjalizmu, i w czasie tego światowego kryzysu gospodarczego istnieje pokusa, aby myśleć tylko w kategoriach 

tych rzeczy. Gdy Matka Boska objawiła się w Lourdes i gdy Matka Boska objawiła się w Fatimie na koniec 

XIX wieku i na początku XX wieku, to zaoferowała inny plan. Powiedziała, że mamy dokonać 
zadośćuczynienia wobec jej Niepokalanego Serca. Musimy odmawiać różaniec każdego dnia. Musimy 

propagować pierwsze pięć sobót. Papież ma konsekrować Rosję wraz ze wszystkimi biskupami”. 

 

„Sądzę, że jeśli chcemy rozwiązać ten światowy kryzys” – powiedział Mazza – „to w rzeczywistości musimy 

zacząć z Maryją, bo kiedy Bóg chciał rozwiązać światowy kryzys, to posłał anioła Gabriela do Maryi, i tak 

właśnie zaczyna się Nowy Testament. Ilekroć Bóg chce odnowić świat, to czyni to za pośrednictwem Maryi”. 

 

Oryginalny artykuł w języku angielskim w pełnej wersji znajduje się na stronie: 

http://www.ewtn.com/vnews/getstory.asp?number=121709 

 


