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Przystanek Niepokalana jest zaproszeniem, aby wejść w tajemnicę
Maryi, Niepokalanej Matki Kościoła. Jak podkreśla drugi drogowskaz
Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem nowego
człowieka, oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego
Słowu i Dziełu.
Pierwszy tydzień
MARYJA W ZBAWCZYCH PLANACH BOŻYCH
Pierwszy tydzień jest zaproszeniem, aby wejść w zbawczy plan Ojca
i ujrzeć przygotowania do tego planu. Bóg przeprowadza swój plan, aby
mogło nastąpić wcielenie Jego Syna Jezusa Chrystusa. W pierwszy grzech
zaangażowana jest wprost kobieta. Wchodząc w dialog z wężem miłość
Boga zostaje postawiona w stan oskarżenia. Pierwsi ludzie przekraczają
nakaz Stwórcy i nieposłuszeństwo rodzi grzech, który przechodzi na
każdego człowieka. Ten grzech nazwany jest grzechem pierworodnym.
Konsekwencje tego nieposłuszeństwa są tak ogromne, że dopiero BógCzłowiek jest w stanie przekroczyć ten mur wrogości. Wraz z
wypędzeniem z raju pierwszych ludzi, Bóg zostawia swoją obietnicę, która
jest źródłem nadziei: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmiażdży ci głowę, a ty
zmiażdżysz mu piętę1.
Bóg przeprowadza swój plan, aby zrealizować swoją obietnicę. Trwa
on wiele pokoleń, aby mogła nastąpić pełnia czasu. Tak więc w całości od
Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do
przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia
babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń2. Nasza historia jest
bardzo podobna. Oprócz naszych decyzji i odpowiedzi na wezwanie Boże
jesteśmy także owocem pracy i rozwoju pokoleń naszych przodków.
Zarówno ich zalet jak i wad. Nie mielibyśmy takich możliwości, gdyby nie
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rozwój całych pokoleń ludzi i naszego narodu, i całej ludzkości. Tutaj
widać także tę prawdę, że ani dobro ani zło nie ma wymiaru li wyłącznie
tylko indywidualnego.
Drugi tydzień
TAJEMNICA NIEPOKALANEJ, MATKI KOŚCIOŁA
W centrum tego planu stoi także niewiasta, której po wielu wiekach
imię brzmi Niepokalana, tzn. wolna od pokalania, czyli grzechu. Grzech
jest w swojej istocie zwróceniem się ku sobie w odruchu egocentryzmu,
miłości własnej. Niepokalana jest całkowicie od tego wszystkiego wolna.
Blachnicki w charyzmacie maryjnym określa Ją w sposób pozytywny –
jest osobą całkowicie oddaną, zwróconą poza siebie w odruchu dawania
siebie, czynienia daru z siebie3. Chciałabym podkreślić, że Maryja jest
całkowicie wolna od grzechu, czyli jest Niepokalaną, jest darem Boga
samego ze względu na Jezusa Chrystusa. Maryja w żaden sposób nie
byłaby w stanie sobie wypracować, albo zasłużyć na taki dar. W Nim
wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed
Jego obliczem4. Ta obietnica odnosi się wprost do Maryi.
Blachnicki w swoim testamencie pisze: Równocześnie jednak zawsze
towarzyszyła mi (i towarzyszy) świadomość, że moja służba wiary nie jest
czysta, że jest skażona w moim wnętrzu pychą, odniesieniem do siebie,
pragnieniem bycia i posiadania dla siebie. Nigdy jeszcze właściwie nie
spełniłem żadnego aktu, który w oczach Boga byłby czysty, który byłby
wyrazem bezinteresownej miłości. Ale zawsze trwała we mnie świadomość
tej niedoskonałości i pragnienie wewnętrznego oczyszczenia. Długo to
trwało, zanim poznałem, że nawet to pragnienie oczyszczenia nie jest
czyste i wymaga oczyszczenia5.
Niepokalane Poczęcie to pełnia miłości polegającej na oddaniu
siebie. To oddanie jest bezgraniczne! Postawa oddania Niepokalanej
określona jest jako oddanie oblubieńcze. Nazwana jest Ona Niepokalaną
Oblubienicą Słowa.
Oddanie się osoby nie może być czymś abstrakcyjnym. Osoba może
oddać się tylko drugiej osobie. Wzajemne oddanie się osób określa się
oddaniem oblubieńczym.
3

Fr. Blachnicki, Tajemnica wielka w Chrystusie i w Kościele. Charyzmat maryjny
Ruchu Światło-Życie.
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Ef 1, 4a.
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Fr. Blachnicki, Testament.
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NIEPOKALANA
Oddanie się
całkowite

JEZUS
Maryja jest oddana Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej. Nie
wystarczy powiedzieć ogólnie, że jest Ona Oblubienicą Boga. Bóg – o ile
wypowiada Siebie po to, aby dać Siebie – to jest właśnie Druga Osoba
Boża. Niepokalana jest Oblubienicą Słowa, ale jest także Matką Słowa
Wcielonego, Jezusa Chrystusa.
Jak jest możliwe, aby Maryja była Oblubienicą i Matką w stosunku
do jednej osoby. Jest to możliwe, ponieważ Jezus Chrystus ma dwie
natury.

Jezus Chrystus

Bóg

Człowiek

Oblubienica Matka
Popularnie przyjmuje się, że Maryja jest Matką Kościoła, ponieważ
jest Matką Jezusa. Można byłoby powiedzieć, że takie rozumowanie
podąża śladami tajemnicy Wcielenia. Natomiast rzeczą znamienną jest, że
w dokumentach Soboru Watykańskiego II, akcent położony jest na
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współdziałanie Maryi z Synem. Działanie to wypływa z miłości. Akcent
więc spoczywa na osobowej, oblubieńczej relacji Maryi do Chrystusa.
Dokumenty Soboru ukazują Kościół jako przedłużenie tajemnicy
namaszczenia Duchem Świętym. Dlatego też na plan pierwszy wysuwają
się relacje osobowe do Chrystusa, które są konsekwencją otrzymania
Ducha Świętego. Blachnicki podkreśla, iż: właściwa droga do
uzasadnienia macierzyństwa Maryi wobec Kościoła prowadzi poprzez
ukazanie tego macierzyństwa jako konsekwencji Jej oblubieńczej relacji
wobec Chrystusa. Matka Kościoła, bo oblubienica, w miejsce dawnej
formuły: MATKA KOŚCIOŁA, BO MATKA CHRYSTUSA6. Akt
konstytutywny Ruchu mówi: Wyznajemy, że Twoja postawa
bezgranicznego, oblubieńczego oddania w miłości Chrystusowi jest
źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w Ludzie Bożym. Szczytowym
momentem dla Jezusa i dla Maryi jest godzina krzyża, całkowite
posłuszeństwo planowi Ojca.
Tajemnica Maryi i tajemnica oblubieńczości to tajemnica Ducha
Świętego.
Relacja oblubieńczości jest możliwa między mężczyzną a kobietą,
albo Bogiem i człowiekiem. Fundamentalną relacją jest zawsze relacja
oblubieńcza z Bogiem. Zakłada ona, że dwie osoby oddają się wzajemnie.
W przypadku małżeństwa zachodzi podwójna relacja oblubieńczości z
Bogiem i współmałżonkiem.

6

Fr. Blachnicki, Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie.
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RELACJA OBLUBIEŃCZOŚCI W MAŁŻEŃSTWIE
1. RELACJA OBLUBIEŃCZA Z JEZUSEM

JA

JEZUS

2. RELACJA OBLUBIEŃCZA ZE WSPÓŁMAŁŻONKIEM

MĄŻ

ŻONA

Trzeci tydzień
TAJEMNICA KOŚCIOŁA MATKI
Trzeci tydzień jest zaproszeniem, aby wejść w tajemnicę Kościoła
Matki, gdzie wzorem i modelem jest Maryja i Jej oblubieńcze oddanie
Jezusowi. Akt konstytutywny Ruchu tak to streszcza: wyznajemy także, że
zjednoczenie się z Tobą w tej postawie oblubieńczego oddania się
Chrystusowi jest i pozostanie na zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą
zasadą żywotności i płodności Kościoła. Kościół o tyle wraz z Tobą będzie
Kościołem Matką, o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z
Tobą Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.
Każdy członek Kościoła ma być na wzór Maryi oddany Chrystusowi
w sposób osobowy przez wiarę i miłość. To przyjęcie Chrystusa w
postawie oblubienicy jest możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Na
tym polega nie tylko bycie w Kościele, przynależność do niego, ale bycie
Kościołem.

ISTOTA KOŚCIOŁA
ZJEDNOCZENIE Z JEZUSEM
OBLUBIEŃCZOŚĆ
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Charyzmat maryjny jest dla całego zespołu posługującego zarówno na
rekolekcjach jak i w parafii swoistym „zmysłem” wiary, który ustrzeże
ich przed spłyceniem tego dzieła i zachowanie tego co jest istotne w
charyzmacie.
Proces budowania, rozwoju Kościoła jest równoznaczny z rozwojem
i wychowaniem nowego człowieka, ponieważ fundamentem Kościoła
jest osoba. Kościół ma także swój wymiar horyzontalny z ludźmi. Tam,
gdzie świadomość bycia z Jezusem w relacji oblubieńczej obejmuje grupę
ludzi, powstaje żywy Kościół. Zrealizowana zostaje wspólnota braterska w
Chrystusie i Jego Duchu.

WYMIAR
PIONOWY

KOŚCIÓŁ

WYMIAR
POZIOMY

RELACJA
Z BRAĆMI
W WIERZE

RELACJA OBLUBIEŃCZA Z JEZUSEM
Czwarty tydzień
MAŁŻEŃSTWO JÓZEFA I MARYI
WZOREM MAŁŻEŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
Czwarty tydzień jest zaproszeniem, aby towarzyszyć małżeństwu
Maryi i Józefa w ich codziennym życiu. Tajemnica zwiastowania ma
miejsce nie tylko w życiu Maryi, ale i w życiu Józefa. Anioł tłumaczy
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przyczynę sprawczą brzemienności Maryi i w ciepłych słowach zachęca
do przyjęcia Małżonki, choć po ludzku jest to trudno zrozumiałe. Józefie,
synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów7. Józef
przyjmuje Maryję, aby oddać swoje życie Jej oraz Jezusowi. Życie
rodziców Jezusa zewnętrznie nie różni się od współczesnych rodzin
tamtych czasów. Żyją w warunkach nędzy choć Józef jest cieślą i ciężko
pracuje. Podporządkowują się Prawu, które obowiązuje w tamtej
społeczności. Przynoszą Jezusa do świątyni, aby swojego Pierworodnego
ofiarować w świątyni w wyznaczonym dla Maryi czasie oczyszczenia 8.
Naród, który oczekuje Mesjasza i sprawuje kult Boga Jahwe w świątyni,
nie rozpoznaje nowonarodzonego Mesjasza. Tylko starzec Symeon oraz
prorokini Anna będący napełnieni Duchem Świętym, rozpoznają
oczekiwanego Zbawiciela. Jest jednak Ktoś kto zasadniczo zmienia
wszystko w życiu tej rodziny – Jezus: wznoś okrzyki i wołaj z radości,
mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela9.
Ojcostwo i macierzyństwo w tej rodzinie, wszelkie obowiązki
przeniknięte są prymatem życia wewnętrznego i obcowaniem z Bogiem w
osobie Jezusa. Oblubieńczość Józefa i Maryi całkowicie przeniknięta
Duchem Świętym jest źródłem mocy w codziennym życiu. Papież wręcz
powiada, że tylko taka miłość była w stanie całkowicie wypełnić i nasycić
ich pragnienia serca: Głębia tej bliskości, duchowa intensywność
zjednoczenia i obcowania osób – mężczyzny i kobiety – ostatecznie
pochodzi od Ducha, który daje życie (por. J 6, 63). Józef, który był
posłuszny Duchowi odnalazł w Nim samym źródło miłości – swej
oblubieńczej, męskiej miłości. Była to miłość większa od tej jakiej mógł
oczekiwać „mąż sprawiedliwy” wedle miary swego ludzkiego serca (10).

7

Mt 1, 20-21.
Każda kobieta w 40 dni po urodzeniu chłopca powinna przyjść do świątyni i poddać
się obrzędowi oczyszczenia.
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