
 
 

 Arka Przymierza miała ogromne znaczenie dla izraelitów. Była to jakby skrzynia z 
drzewa akacjowego zbudowana wg Bożych wskazówek (por. Wj 25). Dla większej 
chwały Pana ozdobiona szczerym złotem. W Arce przechowywano trzy przedmioty: 
złote naczynie z chlebem, którym Bóg karmił naród wybrany na pustyni, laskę Aaro-
na, która zakwitła oraz tablice z dziesięcioma przykazaniami, które Bóg dał Mojżeszo-
wi (por. Hbr 9,4). 
 Maryja jest Arką Przymierza, gdyż w sobie przechowywała Chleb Eucharystyczny 
- Jezusa Chrystusa, którym wciąż możemy się karmić. Ona jest podporą Kościoła i 
każdego wierzącego  człowieka w jego wędrówce przez doczesność. I wreszcie wła-
śnie Maryja umiała doskonale wypełnić Boże Prawo strzegąc go i zachowując w ser-
cu. 

 
 

 Gdy zbliża się świt, przestają być widoczne na niebie gwiazdy. Zostaje ostatnia, 
gwiazda zaranna, która zapowiada bliski wschód słońca. 
 Maryja, Gwiazda zaranna zawsze zapowiada bliskie przyjście Jezusa. Ona wcho-
dzi w nasze życie, jak weszła w wydarzenia rodziny na weselu w Kanie Galilejskiej. Jej 
wstawiennictwo sprawiło, że Jezus przemienił wodę w wino - cudem pomógł rodzi-
nie w jej doczesnym problemie. Zapraszajmy Gwiazdę zaranną do naszych domów, 
aby wypraszała codzienne cuda dla nas u swego Syna. 

 
 

 To niezwykły tytuł, którym Kościół czci Maryję od XVI wieku. Znamy całe mnó-
stwo przypadków, w których ludzie odzyskiwali zdrowie dzięki wstawiennictwu Ma-
ryi. Bóg uzdrawia, ale to Ona jest pierwszą pośredniczką łask, gdyż jak napisał św. Jan 
Paweł II: „Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedo-
statków i cierpień. Staje «pomiędzy», czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stano-
wiska Matki, świadoma, że jako Matka może – lub nawet więcej: «ma prawo» – po-
wiedzieć Synowi o potrzebach ludzi.” (Redemptoris Mater, 21). 
 Uzdrowienie chorych nie zamyka się tylko do zdrowia ciała - jakże często uzdro-
wienia potrzebuje ludzka dusza! I tu także Maryja jest „Uzdrowieniem chorych” - 
cudowną pośredniczką łask, dzięki którym nawracają się grzesznicy. Ona może wy-
jednać u Jezusa uleczenie każdej rany, każdego cierpienia.  
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PRZYCHODZIMY DO CIEBIE, MARYJO, 
MATKO NASZA 

 Za kilka dni zacznie się maj - miesiąc, w którym tradycyjnie będziemy modlić się 
słowami Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny. W bieżącym numerze pa-
rafialnego biuletynu przypomnimy sobie skąd ta modlitwa pochodzi i wyjaśnimy po-
chodzenie i sens niektórych wezwań. 
 Nazwa tej litanii pochodzi od włoskiego miasta Loreto, gdzie w bazylice, zgodnie 
z podaniami, znajduje się przewieziony z Nazaretu domek Świętej Rodziny, w którym 
urodziła się i Maryja. Faktem jest, że litania w tym mieście była szczególnie propago-
wana, tutaj też przybrała ostateczną formę. Pierwsze wzmianki o jej odmawianiu 
pochodzą właśnie z Loreto z 1531 roku. Określenie „Litania loretańska” stosowane 
było częściej od 1575, kiedy to dyrektor chóru w Loreto, Costanzo Porta, skompono-
wał najstarsze znane opracowanie muzyczne litanii na 8 głosów. 
 Litania loretańska drukiem ukazała się w 1572 r. we Florencji i zawierała 43 we-
zwania. Do końca XVI wieku drukowano ją w co najmniej 20 miejscach, co świadczy 
o jej szybkim rozpowszechnianiu. W dokumentach papieskich czytamy o tej litanii w 
bulli „Redituri” z 1581 roku, w której papież Sykstusa V udzielił za jej odmawianie 
200 dniowego odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII oraz Pius XI w 19-
32 r. Natomiast papież Benedykt XIV urzędowo ją zatwierdził i zezwolił stosować w 
publicznym kulcie w całym Kościoła.  
 Wezwania litanii były uzupełniane, wciąż dodaje się nowe, np. „Królowo bez 
zmazy pierworodnej poczęta” dodał papież Pius IX, dzień przed ogłoszeniem dogma-
tu o Niepokalanym Poczęciu NMP w 1854 roku, a  Janowi Pawłowi II zawdzięczamy 
wezwanie „Królowo Rodziny”, które zostało dodane w 1995 roku. Oprócz zezwoleń 
na powszechne wprowadzenie inwokacji, wydano wiele zezwoleń ograniczonych do 
poszczególnych diecezji lub zgromadzeń zakonnych. I tak w 1908 r. Kościół w Polsce 
uzyskał zgodę na włączenie tytułu „Królowo Korony Polskiej”, przekształcone po dru-
giej wojnie światowej w „Królowo Polski”, franciszkanie w 1910 roku uzyskali pozwo-
lenie na umieszczenie wezwania „Królowo zakonu serafickiego”, karmelici stosują od 
1689 roku wezwanie „Królowo szkaplerza świętego”.  
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 Litania zaczyna się od wezwań „Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Chryste usłysz 
nas, Chryste wysłuchaj nas” oraz inwokacji do Osób Trójcy czyli samego Boga. Ten 
wstęp ustawia właściwie naszą modlitwę. Przypomina nam, że modlimy się zawsze 
do Boga i Jego prosimy o zmiłowanie. To Bóg jest Ojcem, Stworzycielem - od Niego 
wyszliśmy i do Niego idziemy. To Jezus Chrystus, Syn Boży, Mesjasz, nasz Pan i Od-
kupiciel, pojednał nas z Ojcem. On założył Kościół. To Duch Święty prowadzi nas do 
zbawienia, w Duchu Świętym i dzięki Niemu możemy wyznać, że Jezus Chrystus jest 
Panem i Mesjaszem ku chwale Boga Ojca (por. 1 Kor 12, 3). Maryja i święci mają 
swój udział w misji jednania Boga ze światem. Modlitwa do Maryi i świętych ma jed-
nak inny charakter niż ta do samego Boga. Jest to w gruncie rzeczy prośba o modli-
twę, o wstawiennictwo, dlatego powtarzamy zwrot: „módl się za nami”. Tytuły sła-
wiące Maryję odnoszą się zawsze do Boga który „uczynił jej wielki rzeczy”. Miłość 
Boga objawia się w historii ludzi i jest dobrze widoczna w życiu Matki Bożej. Każdy 
„komplement” pod Jej adresem jest więc w istocie oddaniem chwały Bogu.  

 
 

 Maryja odznaczała się prawdziwą roztropnością i mądrością. Nie chodziło jej 
wcale o mądrość świata, o naukowe tytuły. Jej mądrość i roztropność widać podczas 
rozmowy z Archaniołem Gabrielem. Zadaje mu pytania, rozważa w sercu Jego sło-
wa. Wreszcie podejmuje decyzję, której fundamentem jest Jej wiara i miłość do Bo-
ga, bojaźń Boża, która oznacza, że roztropny człowiek boi się popełnić grzech, aby 
nie zranić Boga, którego kocha i któremu służy. Roztropna i pełna wiary odpowiedź 
Maryi na zwiastowanie to piękne wypełnienie zdania z Księgi Syracha: „Korona mą-
drości - bojaźń Pańska” (Syr 1, 18). 

 
 

 W Księdze Mądrości czytamy: „Jest odblaskiem wieczystej światłości, 
zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci” (Mdr 7, 26). Tak wła-
śnie możemy ocenić duszę Maryi: czystą i bez skazy grzechu, będącą obrazem Bożej 
dobroci, zwierciadłem Jego światłości, mądrości i sprawiedliwości. 

 
 

 Maryja uczy nas mądrości. Jest jej stolicą, stanowi centrum Bożej mądrości, po-
nieważ nosiła w swoim łonie Jezusa, odwieczne Słowo Ojca, odwieczną Mądrość, 
którą Księga Syracha opiewa krótkim, ale głębokim w treść zwrotem: „Wyszłam z 
ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię” (Syr 24, 3). Maryja obdarzyła nas Jezu-
sem, którego dzieło odkupienia jaśnieje przecudną mądrością. Jezusem, który przy-
niósł nam prawdziwą mądrość, tak że tłumy wołały w zdumieniu: „Nigdy jeszcze nikt 
nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia" (J 7, 46). Jezusem, o którym św. 
Paweł pisze: „W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte” (Kol 2, 3).  

 
 

 Róża - królowa kwiatów to symbol Maryi, Jej duchowego piękna, czystości duszy. 
Całe życie Maryi od niepokalanego poczęcia aż do cudownego zaśnięcia było piękne, 
ponieważ było wolne od grzechu. Kościół widzi w Niej opisany w Księdze Syracha pięk-
ny „krzak róży z Jerycha” (Syr 24, 14) i delikatny „kwiat róży na wiosnę” (Syr 50, 8). 
Róża jest też symbolem miłości. Jezus Chrystus kocha nas wszystkich, oddał za nas 
życie na krzyżu. Tuż przed śmiercią dał nam Maryję jako matkę, mówiąc do każdego z 
nas: „Oto Matka twoja” (J 19, 27). 

 
 

 Wyrażenie „Wieżo Dawidowa” nawiązuje do potężnej wieży, która strzegła pół-
nocno - zachodniej części Syjonu i nazywała się wieżą Dawida. Najświętsza Maryja 
Panna jest rzeczywiście taką wieżą Dawida, strzegącą Kościół przed atakami diabła. 
Kościół widzi też w Maryi adresata słów z Pieśni nad Pieśniami (Pnp 4, 4), gdzie śpie-
wak w błogosławionym zachwycie woła: „Szyja twoja jak wieża Dawida, warownie 
zbudowana; tysiąc tarcz na niej zawieszono, wszystką broń walecznych”. 
 

 
 

 Wyrażenie to wywodzi się z Księgi Pieśni nad pieśniami: „Szyja twa jak wieża ze 
słoniowej kości” (Pnp 7, 5), gdzie oznacza szlachetną czystość. W tym właśnie znacze-
niu zwrot ten przeszedł do tradycji chrześcijańskiej Europy. Maryja jest wieżą z kości 
słoniowej ze względu na swą niezwykłą białość - niewinność, którą jaśniała szeroko, i 
ze względu na wzniosłość jej cnót. Maryja jest jak wieża: wysoka, rzucająca szeroko 
promienie cnót jasnych i mocnych, niby kość słoniowa.  

 
 
 

 Gdy Salomon ukończył wspaniałą budowlę, jaką była świątynia w Jerozolimie, 
rzekł: „Zbudowałem dom dla Imienia Pana, Boga Izraela” (1 Krl 8, 20). Każda nasza 
świątynia to dom Boży. Dom, w którym mieszka żywy Jezus Chrystus, obecny w Naj-
świętszym Sakramencie. Panu Bogu chcemy budować domy piękne, bogato zdobione. 
Złotem zdobimy kielichy i pateny, których dotykają Najświętsze Ciało i Krew Pana Je-
zusa. 
 Maryja nosiła w swoim łonie Zbawiciela Świata. Maryja, Dziewica, ona sama po-
częta bez zmazy grzechu pierworodnego była Domem dla Pana Jezusa. Była Domem 
Złotym - najcenniejszym, najpiękniejszym dlatego, że nie była skalana żadną plamą 
grzechu. 
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