UMIŁOWANI W CHRYSTUSIE I MARYI!
Przeżywamy obecnie czas przygotowania do Jubileuszu Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa. Na
drodze do godnego przeżycia tego Jubileuszu towarzyszy nam Maryja, Matka Pana, której
tyle już razy zawierzaliśmy Kościół w Polsce i dzieje naszego Narodu. W tym roku maryjna
Polska, jak o tym przypomniał komunikat z ostatniej Konferencji Episkopatu, dostąpiła
zaszczytu goszczenia XII Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego i XIX
Międzynarodowego Kongresu Maryjnego, które podejmują refleksję nad czcią Bożej Matki w
Kościołach Wschodu i Zachodu.
Maryja, Matka Pana, która była w Wieczerniku Kościoła w Jerozolimie, obecna jest w sposób
szczególny na drodze naszego narodu poprzez znak Jasnogórskiego Obrazu. Sierpień dla
Polski jest miesiącem szczególnych wydarzeń i powiązania naszych dziejów z Maryją. W tym
roku sierpień będzie miesiącem maryjnym nie tylko z racji wielu świąt maryjnych z
uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Matki Bożej Częstochowskiej na
czele i nie tylko z racji najliczniejszych w ciągu roku pielgrzymek do sanktuariów maryjnych.
Będzie on w sposób szczególny maryjny ze względu na dwa wspomniane Międzynarodowe
Kongresy, które odbędą się w Częstochowie, w dniach od 18-26 sierpnia br. Sierpień został
wybrany na celebrację Kongresów, aby nasze przeżywanie zawierzenia Maryi mogło stać się
udziałem uczonych teologów z całego świata. Pamiętamy w tym miesiącu o wielkiej
modlitwie Narodu sprzed siedemdziesięciu laty, która sprawiła 'Cud nad Wisłą' oraz
Jasnogórskich Ślubach Narodu sprzed czter-dziestu laty, które - jak pragnął Sługa Boży
Stefan Kardynał Wyszyński - miały stać się 'chlebem dla Narodu'. Kościół w Polsce
przygotowując się do Roku Dwutysięcznego, wypowiedział przed trzema laty na nowo
modlitwę, w której zawierzył Maryi swoją misję w nowej sytuacji dziejowej.
Wzywamy więc wszystkich wierzących w Polsce do wielkiej modlitwy, aby w duchu
całkowitego zawierzenia Bogu na wzór Maryi podjęli budowanie naszej przyszłości na
fundamencie Ewangelii. Świadomi wielu aktualnych zagrożeń pragniemy, aby to nasze
zawierzenie przyczyniło się kolejny raz do cudu przemiany w Polskim Domu.
W nasze sierpniowe pielgrzymowanie i świętowanie narodowych rocznic włączą się
uczestnicy wspomnianych Międzynarodowych Kongresów. W tym roku właśnie my, Polacy,
po Hiszpanach, Niemcach i Maltańczykach, otrzymujemy łaskę przyjęcia w naszej Ojczyźnie
teologów i czcicieli Matki Pana z całego świata, aby dopisać dalszy ciąg historii
międzynarodowych spotkań maryjnych. Historia ta sięga przełomu wieków. Dokładnie
bowiem w roku 1900 w Lyonie, we Francji, odbył się I Międzynarodowy Kongres Maryjny.
Po nim odbyło się kilka następnych. Siódmy z nich miał miejsce w roku 1912. Drugi rozdział
historii międzynarodowych spotkań maryjnych zaczął się w połowie naszego stulecia.
Powołana do życia przez Papieża Piusa XII Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna
zorganizowała w Rzymie w roku 1950 I Międzynarodowy Kongres Mariologiczny oraz VIII
Międzynarodowy Kongres Maryjny. Od tej pory, zwykle co cztery lata, spotykają się
mariolodzy i czciciele Matki Najświętszej z całego świata, aby studiować prawdy o
Bogurodzicy i śpiewać hymn chwały ku czci Tej, którą Bóg wybrał i włączył w dzieje
zbawienia.
Kilka kolejnych Międzynarodowych Kongresów Mariologicznych podejmowało naukowe
studium nad historią kultu maryjnego poprzez wieki. Ostatni z nich, który przed 4 laty odbył
się w Huelva, w Hiszpanii, zakończył tę refleksję historyczną.
Tegoroczny Kongres Mariologiczny podejmuje temat: 'Maryja, Matka Pana w tajemnicy
zbawienia, czczonej dzisiaj w Duchu Świętym przez Kościoły Wschodu i Zachodu'. W
refleksji teologicznej uczeni będą zgłębiać prawdę o wspólnej Matce i będą słuchać uważnie
tego co, każdy z Kościołów o Niej mówi. Kongres ten będzie więc wielkim ekumenicznym
głosem różnych Kościołów, które wypowiedzą swoją cześć dla Maryi, Matki Pana, analizując
formy kultu właściwe poszczególnym tradycjom. Miejscem tego mariologicznego i
ekumenicznego zarazem spotkania, będzie nasza Ojczyzna, która stanowi swego rodzaju

pomost łączący Wschód z Zachodem, Tradycję wschodnią z zachodnią Tradycją Kościoła. Na
potrzebę połączenia dzisiaj tych dwóch Tradycji wskazuje Jan Paweł II, mówiąc, że są to
jakby 'dwa płuca', którymi powinien oddychać Kościół (por. Redemptoris Mater 34). Dotyczy
to także prawdy o Matce Bożej i Jej kultu. Uczestnicy sierpniowego Międzynarodowego
Kongresu Mariologicznego spotkają się przed Obliczem Maryi, obecnej w Jasnogórskiej
Ikonie, wsłu-chując się niejako w pytanie, które stawia w swojej maryjnej encyklice Jan
Paweł II: 'Dlaczego więc, nie mielibyśmy wszyscy razem patrzeć na Nią, jako na naszą
wspólną Matkę, która modli się o jedność rodziny Bożej?' (Redemptoris Mater 30).
Międzynarodowe Kongresy Maryjne mają charakter kultowy i nawiązują do aktualnych
znaków czasu. Prezentują czynną obecność Maryi w tym, co stanowi dzień dzisiejszy
pielgrzymującego ludu Bożego. Z tej też racji XIX Międzynarodowemu Kongresowi
Maryjnemu przyświeca hasło: 'Maryja a Eucharystia'. Będzie to maryjne przygotowanie do
46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w przyszłym roku
we Wrocławiu.
Maryja prowadzi do Chrystusa, przede wszystkim do Chrystusa obecnego w Eucharystii.
Chce Ona być zawsze Służebnicą swojego Syna. Pragnie nam służyć szczególnie teraz, kiedy
przygotowujemy się do świętowania Jubileuszu Odkupienia w roku Dwutysięcznym. Im
bardziej poznajemy Maryję, matkę naszej wiary, im bardziej zbliżamy się do Niej, tym
skuteczniej może Ona nam pomóc w naszej drodze ku Chrystusowi Odkupicielowi. W tym
duchu chcemy przeżywać Międzynarodowy Kongres Maryjny.
Sierpniowym Kongresom patronuje sam Ojciec Święty Jan Paweł II, który delegował
swojego przedstawiciela w osobie Kardynała Adama Józefa Maidy z Detroit ze Stanów
Zjednoczonych. Będzie w nim uczestniczył cały Episkopat Polski z Księdzem Prymasem na
czele. Wysłannika Ojca Świętego powitamy uroczyście 24 sierpnia, w dniu rozpoczęcia
Międzynarodowego Kongresu Maryjnego. Po powitaniu w Częstochowskiej Bazylice
Archikatedralnej, Legat Papieski poprowadzi uroczyście kongresową procesję maryjną na
Jasną Górę. Będzie on przewodniczył wszystkim uroczystym cele-brom Kongresu
Maryjnego, a wśród nich koronacji Obrazu Matki Bożej w Myszkowie-Mrzygłodzie w
niedzielę 25 sierpnia br.
Modlitewnym zakończeniem obu Kongresów będzie Msza Święta w uroczystość Matki Bożej
Jasnogórskiej w dniu 26 sierpnia.
UMIŁOWANI SIOSTRY I BRACIA!
Świadomi doniosłości Międzynarodowych Kongresów, prosimy o modlitwę, aby przyniosły
one błogosławiony owoc. Zapraszamy gorąco i zachęcamy do licznego udziału w
sierpniowych pielgrzymkach na Jasną Górę oraz do wspólnego przeżywania kongresowego
spotkania w Domu naszej Matki i Królowej.
Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy włączą się w kongresową refleksję i modlitwę.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresów

