
Gdy hiszpański żeglarz Vasco Núñez de Balboa, w 
1510 r. przybił do brzegów Panamy, przywiózł z sobą 
obraz ukazujący Santa María la Antigua (Matka Boża 
Starsza), ponieważ była Ona patronką wioski, w której 
urodziła się jego matka. Tą nazwą określa się bizan-
tyjski fresk z V wieku ukazujący Matkę Bożą, która 
na lewym ramieniu trzyma Dzieciątko Jezus bawiące 
się niebieskim ptaszkiem, zaś w prawej ma czerwony 
kwiat. Fresk namalowany w bocznej kaplicy starej ka-
tedry w Sewilli w Hiszpanii w 1587 r. z wielką czcią 
został przeniesiony do nowo wybudowanej katedry. 
Stąd właśnie nazwa „Święta Maryja Starsza”. Przy Jej 
ołtarzu Vasco Núñez de Balboa i jego towarzysze po-
wierzyli opiece Maryi swoją ekspedycję. Gdy dotarli 
do stałego lądu Ameryki Środkowej w 1510 r., już na 
samym początku spotkali się z oporem Indian. Przy-
rzekli wtedy Matce Bożej z Sewilli, że jeśli wyjdą cało 
z tej trudnej sytuacji, ufundują ku Jej czci nową osadę. 

Zwyciężyli i dotrzymali 
złożonej obietnicy. Uczy-
nili z wielkiej chaty miej-
scowego wodza pierwszą 
świątynię, która zamieniła 
się z czasem w sanktu-
arium maryjne.

Vasco Núñez de Bal-
boa, który przywrócił do-
bre relacje z Indianami, 
zabraniając niewolnictwa 
i ich maltretowania, po 
dotarciu do brzegów Oce-
anu Spokojnego założył 
osadę zwaną Panamą. Do 
dzisiaj podstawowa jed-
nostka monetarna Repu-

bliki Panamy nosi nazwę Balboa. W związku z organi-
zacją Światowych Dni Młodzieży w Panamie wydano 
specjalną edycję tej monety.

Wśród tekstów mówiących o Maryi, jako Matce 
Kościoła w Liturgii Godzin w sobotę II tygodnia Ad-
wentu czytamy kazanie z XII wieku bł. Izaaka, opata 
klasztoru cystersów w Stella koło Poitiers we Francji:

„Maryja jest Matką i Kościół jest matką. Maryja 
Dziewicą i Kościół dziewicą. Maryja i Kościół z jedne-
go Ducha poczynają w czystości i Bogu Ojcu synów 
wydają bez grzechu. Maryja porodziła Tego, który jest 
Głową Ciała i jest bez grzechu. Kościół przez odpusz-
czenie grzechów wydaje dla Głowy jej Ciało. Maryja 
jest Matką, jest nią i Kościół; lecz ani Ona bez niego, 
ani on bez Niej nie rodzą całego Chrystusa. Stąd też 
natchnione wypowiedzi Pisma świętego odnoszące 
się ogólnie do matki-dziewicy, czyli do Kościoła, od-
noszą się również i do osoby Maryi Dziewicy; te zaś, 
które mówią o Maryi, Dziewicy i Matce, rozumie się 
w ogólności o dziewiczej matce - Kościele. W wypo-
wiedziach Pisma oba te znaczenia przenikają się wza-
jemnie, tak że prawie bez różnicy to, co powiedziano 
o Matce Bożej, odnosi się też do Kościoła i na odwrót. 

Podobnie i każda dusza wierna jest oblubieni-
cą Słowa i matką Chrystusa, Jego córką i siostrą, jest 
dziewicza i płodna. Ten, który jest Mądrością Boga i 
Słowem Ojca tak się wyraża o Kościele, a w szczególny 
sposób o Maryi, tak też mówi o każdej wiernej duszy. 

Jest też powiedziane: W dziedzictwie Pana za-
mieszkam. Dziedzictwem Pana jest Kościół, w szcze-
gólny sposób Maryja, ale także i każda dusza wierna. 
W świątyni łona Maryi Chrystus przebywał przez 
dziewięć miesięcy, w tej świątyni, jaką jest wierzący 
Kościół, trwa aż do skończenia świata, ale w świątyni 
duszy, przez poznanie i miłość, trwać będzie po wieki 
wieków”.

Sobór Watykański II przypomniał tę naukę 
w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, zaś papież 
Paweł VI uroczyście ogłosił, że Maryja jest Matką Ko-
ścioła i włączył to wezwanie do Litanii Loretańskiej. 
Czy dla mnie również Kościół jest Matką, jak Maryja 
jest Matką Kościoła?

Figura Matki Bożej Starszej 
w katedrze w Panamie

Logo ŚDM w Panamie 
zawierało kontury kraju, 
krzyż pielgrzyma, sylwet-
kę Maryi wraz z koroną z 
pięciu gwiazd symbolizu-
jących pięć kontynentów. 

Kolejne Światowe Dni 
Młodzieży odbędą się 

w Lizbonie. Organizacji diecezjalnej pielgrzymki 
w dniach od 26 lipca do 9 sierpnia 2023 r. podjął się 
ks. Adam Lis - ojciec duchowny z WSD w Toruniu. 

W drodze do Lizbony 
zaplanowany jest pobyt 
w Lourdes i Fatimie, zaś 
podczas powrotu nocleg w 
Santiago de Compostella. 
Koszt około 3500 zł. Zgło-
szenia, po 2 osoby z każ-
dego dekanatu, przyjmo-
wane będą do 31 grudnia. 
Otoczmy młodzież naszą 
modlitwą.                     W.D.


