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W BLASKU POŚREDNICTWA MATKI ODKUPICIELA
SŁOWO POWITANIA PRZEWODNICZĄCEGO POLSKIEGO
TOWARZYSTWA MARIOLOGICZNEGO
Czcigodni uczestnicy naszego Jasnogórskiego Sympozjum!
Pragnę wyrazić radość, że również Polskie Towarzystwo Mariologiczne,
jako współorganizator obecnego Sympozjum, może włączyć się w jubileuszowe
obchody 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry.
Sympozjum nasze odbywa się pod hasłem: „Zwycięstwo przychodzi przez
M aryję”. W słowach tych pragniemy nawiązać do historii, wskazując na źródła
tamtego militarnego zwycięstwa sprzed 350 lat. Chcemy także odnieść się w nich
do dnia dzisiejszego i do przyszłości – zwycięstwo bowiem nie tylko „przyszło”
przed laty, ale ciągle „przychodzi”. Charakterystyczny jest ten czas teraźniejszy
w haśle Sympozjum. Na naszym Sympozjum pragniemy zatem wyciągać wnioski
z tamtej jakże pięknej lekcji naszej narodowej historii, by zwycięstwo mogło
ciągle przychodzić, dokonywać się również dzisiaj i w przyszłości. W świetle
tamtego XVII-wiecznego „znaku czasu”, jakim była cudowna obrona Jasnej
Góry w dobie szwedzkiego potopu, pragniemy odczytywać nasze współczesne
„znaki czasu” w Kościele, w naszej Ojczyźnie. O tym zadaniu przypomniał
II Sobór Watykański w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współ
czesnym: „Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je
w świetle Ewangelii” (nr 4).
Mamy świadomość, że te „znaki czasu”, zarówno te z przeszłości, jak i te
współczesne, w przedziwny sposób związane są z macierzyńską obecnością
i działaniem M atki naszego Odkupiciela. Można powiedzieć, że zwycięstwa
jakie stają się udziałem ludzi, zwycięstwa dobra nad złem, przychodzą w jakim ś
sensie „przez M aryję”. Nie jest Ona „źródłem” tych zwycięstw, jest „drogą”,
która do nich prowadzi, albo – mówiąc inaczej – jest „pomocą” w drodze do
tych zwycięstw.
Takie działanie Bogarodzicy wymownie ukazuje ewangelijna perykopa Kany
Galilejskiej, tak często odczytywana na tym Jasnogórskim Wzgórzu, tak często,
że aż nazwana „Ewangelią jasnogórską”. Komentując tę perykopę Ojciec Święty
Jan Paweł II podkreśla w encyklice maryjnej: „macierzyństwo duchowe przeja
wia się w trosce M aryi o ludzi, w wychodzeniu im naprzeciw w szerokiej skali
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ich potrzeb i niedostatków. W Kanie Galilejskiej została ukazana jedna tylko
konkretna odmiana ludzkiego niedostatku, pozornie drobna i nie największej
wagi («wina już nie mają»). Posiada ona jednak znaczenie symboliczne: owo
wychodzenie naprzeciw potrzebom człowieka oznacza równocześnie wprowa
dzenie ich w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa. Jest to więc
pośrednictwo: M aryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich bra
ków, niedostatków i cierpień. Staje «pomiędzy», czyli pośredniczy, n ie jako obca,
lecz ze stanowiska Matki, świadoma, że jako Matka może – lub nawet więcej:
«ma prawo» – powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. Jej pośrednictwo ma więc
charakter wstawienniczy: M aryja «wstawia się» za ludźmi. Ale nie tylko to: jako
Matka równocześnie chce, aby objawiła się mesjańska moc Jej Syna. Jest to zaś
moc zbawcza, skierowana do zaradzenia ludzkiej niedoli, do uwalniania od zła,
jakie w różnej postaci i różnej mierze ciąży nad życiem ludzkim” (nr 21).
Matka Jezusa wskazuje nam na te źródła mocy zbawczej, mocy swojego
Syna – i prowadzi nas do tych źródeł. Tak było w Kanie Galilejskiej, tak było na
Jasnogórskim Wzgórzu przed 350-laty, tak jest zawsze – tak jest również dzisiaj.
Nasze Sympozjum ma nam pomóc na nowo odkryć tę prawdę – odkryć ją dla
nas i dla naszych braci. Odkryć ją poprzez teologiczną refleksję a także poprzez
liturgiczne celebracje. Taki cel, takie zadanie stoi przed nami, którzy rozpoczy
namy obecne Sympozjum Mariologiczno-Maryjne na Jasnej Górze.
W tym miejscu pragnę serdecznie pozdrowić i powitać wszystkich zgro
madzonych na Sympozjum. Na pierwszym miejscu witam tych, którzy poprzez
wykłady, dyskusję panelową, homilie i celebry liturgiczne będą nam pomagać
w realizacji celu naszego Sympozjum,
Witam gorąco i serdecznie abpa Józefa Michalika, metropolitę przemyskiego
i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Nowaka
m etropolitę częstochowskiego, bpa Zygmunta Zimowskiego, ordynariusza
diecezji radomskiej. W itam serdecznie wszystkich pozostałych wykładowców
naszego Sympozjum.
W imieniu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego pozdrawiam O. G e
nerała Zakonu Paulinów, a także O. Przeora wraz z całym Konwentem jasno
górskim. W itam wszystkich licznie zgromadzonych uczestników Sympozjum,
poczynając od alumnów naszych Wyższych Seminariów Duchownych a na
członkach Polskiego Towarzystwa Mariologicznego kończąc.
Pozdrawiając i witając zgromadzonych w Auli Ojca Augustyna Kordeckiego,
życzę wszystkim błogosławionych owoców naszej refleksji i modlitwy.

