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Ksi��ka pod tytu�em: Moja maryjna droga, Wincentego !aszewskiego, auto-

ra wielu publikacji, to bardzo szczególne "wiadectwo religijne. Autor � s�dz�c 
chocia�by na podstawie jego dotychczasowego dorobku � ma wszelkie dane ku 

temu, aby pochyli# si$ nad prawdami wiary, odnosz�cymi si$ do roli  
i miejsca Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, w historii zbawienia. Wincenty !a-

szewski nie ogranicza si$ jednak do napisania jeszcze jednej ksi��ki o Naj"wi$t-

szej Maryi Pannie. Zaprasza swoich czytelników do wej"cia z nim na drog$ do-

"wiadczenia religijnego, w którym nie brakuje systematycznej refleksji teolo-

gicznej, ale w której obecne jest � niemal�e na ka�dej stronie � równie� to, co 
trudno zamkn�# nawet w najbardziej wnikliwej i usystematyzowanej refleksji 

naukowej. Zaprasza jak wytrawny przewodnik, który wie, �e w drodze wiele 
mo�e si$ zdarzy#, nawet nas zaskoczy#, który na ka�dym kroku stara si$ dzieli#  
z czytelnikiem swoim do"wiadczeniem, prze�yciem. Jak przewodnik, któremu 
mo�na zaufa#, poniewa� t� drog� kroczy� ju� wiele razy, dobrze zna problemy  
i rozterki w$drowców; rozumie tak�e zm$czenie, zw�tpienie i zniech$cenie. 

Ju� we wprowadzeniu do swojej pracy autor zastrzega si$, �e nie chodzi mu 
o napisanie kilku pi$knych sentencji, których w pracy i tak nie brakuje. Broni 
si$ przed rozwijaniem tylko idei. Tak naprawd$ chodzi mu o �ycie, o prawdzi-

wy dom; o rozumienie i pokochanie Ko"cio�a, w którym musi by# Matka. Bez 
niej ka�dy dom jest troch$ pusty, twardy i bez �ycia. Bez Maryi � jak napisze, 

powo�uj�c si$ na takich teologów jak Hans Urs von Bathasar i Richard Rohr � 

chrze"cija%stwu grozi to, �e b$dzie nieludzkie, a Ko"ció� mo�e si$ wydawa# 
ma�o atrakcyjny, zbyt powa�ny, czysto funkcyjny i bezduszny (Wprowadzenie 

� Potrzeba Matki, s. 5). 

Ksi��ka zosta�a podzielona na mniejsze cz$"ci, rozdzia�y (dwadzie"cia plus 
wprowadzenie i zako%czenie), które odnosz� si$ do wa�niejszych, opisanych  
w Pi"mie &wi$tym wydarze% z �ycia Maryi, z��czonej w drodze ze swoim Sy-

nem; ws�uchuj�cej si$ w Jego s�owa jak nikt inny, rozumiej�cej � mimo do-

strze�onych przez autora trudno"ci � Jego zbawcz� misj$. Otwieraj�c� si$ na 
to, co dla wielu zakryte z wielk� wiar� i nadziej�. Ka�dy z tych rozdzia�ów � 

raz bardzo krótkich, ale stanowi�cych jasne przes�anie, a nawet wezwanie, 

innym razem nieco d�u�szych � poprzedzony jest sentencj�, pochodz�c� od 
osób zafascynowanych postaci� Matki Chrystusa i odznaczaj�cych si$ szcze-

góln� do niej mi�o"ci� oraz pobo�no"ci�. Ka�da z tych cz$"ci, co zas�uguje na 
uznanie, zakorzeniona jest bardzo mocno w tek"cie biblijnym, odnosi si$ 
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wprost do Jezusa Chrystusa, w czym najbardziej pewn� po"redniczk� i nauczy-

cielk� � jak wielokrotnie podkre"la autor � jest Jego Matka; te� �Boga nauczy-

cielka� i �pokorna S�u�ebnica�. Trzeba zatem odnotowa#, �e tekst Wincentego 
!aszewskiego, napisany �ywym, wra�liwym na do"wiadczenie j$zykiem; przy 
tym bardzo jasnym i precyzyjnym, dobrze godzi ze sob� najwa�niejsze postula-

ty, jakie stawia si$ cz$sto pracom o Naj"wi$tszej Maryi Pannie. Mariologia  
w takim wydaniu nie jest suchym i pozbawionym egzystencjalnego kontekstu 

wyk�adem. Dobrze przemawia do wyobra'ni i mentalno"ci wspó�czesnego 
cz�owieka, któremu bliskie jest do"wiadczenie religijne i najwa�niejsze pro-

blemy Ko"cio�a, za które czuje si$ odpowiedzialny. Znajdziemy w niej wr$cz 
obfito"# tekstów biblijnych, które autor analizuje, nie unikaj�c kategorycznych 
wniosków, przez co dobrze wype�nia wezwanie wielu teologów o dowarto-

"ciowanie biblijne tekstów mariologicznych. Poza tym obecna jest w tej pracy 
� tak wa�na dla ka�dej to�samo"ci religijnej � ludowa, rodzima pobo�no"#  
i prosta, aczkolwiek ujmuj�ca uczuciowo"#. 

Na tej �maryjnej� drodze przewodnikiem jest wi$c autor, ale tylko o tyle,  
o ile � jak stale podkre"la � zak�ada przewodnictwo Maryi, o której nie tyle 

pisze, ile raczej stara si$ z ni� rozmawia#; razem z ni� modli#. My"le# i prze-

�ywa#, aby jak najlepiej zrozumie# Jezusa i jak najwierniej pod��a# Jego "la-

dami, aby pe�ni# wol$ Ojca, który jest w niebie. Nie jest � jak szybko prze-

strzega � to droga �atwa, lekka, dla wszystkich atrakcyjna. Ale zaraz dodaje, �e 
wszystko, co jest pi$kne, wa�ne i wielkie, kosztuje, wymaga. Dostrzega, �e 
wchodzi�o i nadal wchodzi na ni� wielu takich, którym si$ wydaje, �e znaj�  
i Maryj$ i Jezusa, tylko dlatego, �e próbuj� ich dobrze opisa#, �adnie opowia-

da#. Tymczasem tak naprawd$ nie rozumiej�, �e Jezusa i Maryj$ trzeba po-

znawa# sercem; trzeba si$ od Nich uczy# kocha#, najlepiej przez pokochanie 
Jezusa i Jego Matki. Maryja poznaje sercem, dlatego nie musi wszystkiego 

zhierarchizowa#, uporz�dkowa#, usystematyzowa#. Ona nie poznaje � nie zno-

si tajemnicy, ona w ni� wchodzi. Autor dobrze rozumie rozterki i niepokoje 

wspó�czesnego cz�owieka; jego zabieganie, brak czasu, brak pokoju w sercu, 
poniewa� poprzedza go brak mi�o"ci. Cz�owiek w �adnym po�o�eniu nie musi 
�y# w niepokoju serca � napisze � nawet nie mo�e. Potrzebuje tylko do swoje-

go serca i do swojego domu � do swojego zabieganego "wiata � zaprosi# Mary-

j$. Tym bardziej, �e i z mi�o"ci� w sercu, i z Maryj� � jak podkre"la W. !a-

szewski � �ycie nie przestaje by# zmaganiem, czasem tward� walk�. Na tej 
drodze, która wiedzie do szcz$"cia i wiecznego pokoju, do Ojca, jest bowiem 
kto", komu na pl�taniu ludzkich "cie�ek i na ludzkim niepokoju, a nawet zw�t-

pieniu i rozpaczy bardzo zale�y; na tej drodze jest te� przeciwnik � szatan. 

Na tej drodze jest te� cierpienie i w zwi�zku z tym tyle pyta%: dlaczego? Ty-

le buntu wobec Boga z powodu morza cierpienia, które dotyka cz�owieka ka�-
dego pokolenia i ka�dej szeroko"ci geograficznej. Maryja nie uchyla si$ przed 
tym �dlaczego?� Ona post$puje za swoim cierpi�cym Synem. Idzie z Nim po 
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drodze bólu, aby �aden ból nie okaza� si$ najsilniejszy, niepokonany, nie za-

mieniony w ko%cu w najwi$ksze dobro. Aby mog�a i dzi" i"# razem z nami,  
w naszym bólu; by# z nami, kiedy pytamy dlaczego? Kiedy mamy w�tpliwo"ci 
i nic nie rozumiemy. Aby przekona# nas, �e wszystkiego nie mo�na i nie trzeba 
zrozumie#, �e wystarczy zaprosi# do swojego �ycia, tak�e tego nieudanego, 
Jezusa. W swojej pracy autor na �adnej stronie nie pisze o Matce bez Syna  
i o Synu bez Matki, przez co udaje mu si$ zrealizowa# tak cz$sto powtarzane 

przez Karola Wojty�$: per Iesum ad Mariam i tak bliskie Prymasowi Tysi�cle-

cia per Mariam ad Iesum. 

Pouczaj�cy w tym tek"cie jest zw�aszcza fragment odnosz�cy si$ do Magni-

ficat, który � jak s�dzi autor � nie mo�e by# poematem, pie"ni� �chwili�, ro-

dz�c� si$ i wy"piewan� pod wp�ywem natchnienia, silnego, nawet wstrz�saj�-
cego prze�ycia. To pie"%, która � jak pisze � powstaje latami, która jest dobrze 
przemy"lana i prze�yta; jako pie"% najbardziej osobistych do"wiadcze% w spo-

tkaniu z Bogiem. Szczególnie ten poemat, wyrecytowany na progu domu "w. 
El�biety, pod wp�ywem Ducha &wi$tego, uczy nas dostrzega# dobro, które 
pochodzi od Boga. Maryja w tej pie"ni wzywa nas, aby"my przestali pisa# � 

jak to ujmuje Wincenty !aszewski � �kronik$ z�a�; wzywa i wyra'nie mówi, 
dlaczego tak robi# nie warto, nie wolno. Histori$ mo�na zmienia# tylko w je-

den sposób. Nie trzeba si$ z przejawami z�a zgadza#, wycofywa#, ale te� nie 
mo�na da# si$ sprowokowa#, uwierzy#, �e mo�na skorzysta# z metod, którymi 
si$ pos�uguje z�o. Histori$ zmienia si$ wówczas, kiedy dzieje pisze si$ swoim 
wn$trzem, mistycznym prze�yciem Boga, tak jak Maryja; tak jak "w. Franci-

szek. Dlatego je"li czego" nie rozumiem, nawet je"li co" wydaje mi si$ nielo-

giczne � to nie dlatego, �e Bóg jest ma�o czytelny, ale dlatego, �e zbyt wielki 
jest mój analfabetyzm duchowy. 

Nie radzimy sobie z procesem sekularyzacji, coraz bardziej si$ pog�$biaj�-
cym, coraz cz$"ciej pozwalamy sobie wmówi#, �e to normalno"#, zwyczajna 
kolej rzeczy i trzeba si$ z tym pogodzi#. Autor drogi Maryjnej widzi problem 

nieco inaczej. W�a"nie Maryja pomaga nam nie dzieli# "wiata na przyrodzony  
i nadprzyrodzony; religijny i "wiecki; na wiar$ i histori$; na prac$ i modlitw$, 
poniewa� taki podzia� jest nieprawdziwy, krzywdz�cy i dla "wiata, i dla cz�o-

wieka. Maryja najlepiej uczy nas, dlaczego wszystko powinno by# przenikni$te 
modlitw� i religijno"ci�. U niej tak by�o i dlatego nie mia�a w�tpliwo"ci, �e 
czyni�c jedno, mo�e zaniedba# drugie (w pracy oddali# si$ od Boga lub prze-

bywaj�c z Nim, zaniedba# swoje obowi�zki). Uczy nas tego w swojej szkole  
i w szkole Jezusa � w cichym, oddalonym od zgie�ku Nazarecie. Prowadzi na 
pustyni$ � martw� dla "wiata i dlatego p�odn� dla Boga, poniewa� pozostaje 
ona p�odna, bogata duchem.  

 
Wincenty !aszewski, Moja maryjna droga,  

Fundacja �Nasza Przysz�o"#� � Szczecinek 2012. 


