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Według wytycznych Jana Pawła II, zawartych w  Tertio millen
nio adveniente, ostatnia faza przygotowań do Wielkiego Jubi

leuszu realizuje się w  perspektywie trynitarnej. Trzy kolejne lata są 
poświęcone refleksji dotyczącej tajemnicy Trzech Osób Bożych. Pa
pież podkreśla, że w  przygotowaniu do Wielkiego Jubileuszu nie może 
zabraknąć refleksji maryjnej1. W  tym kontekście uzasadnionym wy
daje się podjęcie tematu: Maryja a Trójca Święta. Warto zapytać się, 
co ma do powiedzenia na powyższy temat sam Jan Paweł II, autor 
program u przygotowań. Z  racji ogromu materiału źródłowego nie 
sposób zamknąć całego m aryjno-trynitarnego nauczania Ojca św. 
w jednym opracowaniu. Trzeba więc szukać jakiejś zasady porząd
kującej, która ułatwiłaby spojrzenie na to  bogactwo myśli; trzeba 
szukać jakiegoś pryzmatu, przez który można będzie spojrzeć na to 
nauczanie2. Dla Jana Pawła II principium teologicznym jest tajemnica 
Wcielenia, czyli zjednoczenie osobowe dwóch natur: Boskiej i ludzkiej

w  jednej osobie Syna 
Bożego, które nastąpiło 
w  momencie Zwiasto
wania. Wydaje się, że 
w łaśnie ta  tajem nica 
może stać się kluczem 
hermeneutycznym wy
kładu maryjnej nauki 
obecnego Papieża na te
m at relacji M aryja 
a Trójca Święta.

Dla Jana Pawła II jest oczywiste, iż Wcielenie, dotyczące bez
pośrednio Syna (tylko Druga Osoba Boska stała się człowiekiem),

1 TM A, 4 3 ,4 8 , 54.
2 W  niniejszym  opracow aniu  zastosow an o  następujące skróty publikacji, 

zawierających nauczanie Jana Pawła II: APP I - Anioł Pański z  papieżem Janem  
Pawiem II, Libreria Editrice Vaticana 1982; APP II - Anioł Pański z  papieżem  
Janem Pawiem II, t. 2, Libreria Editrice Vaticana 1986; APP III - Anioł Pański 
z  papieżem Janem Pawłem II, t. 3 , Libreria Editrice Vaticana 1989; APP IV -A nioł 
Pański z  papieżem Janem Pawłem II, t. 4 , Libreria Editrice Vaticana 1992; APP V 
-A n io ł Pański z  papieżem Janem Pawłem II, t. 5 , Libreria Editrice Vaticana 1995; 
M D  - Mulieris dignitatem. List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II z  okazji 
Roku Maryjnego o godności i pow ołaniu kobiety, LO 9(1988) nr 8, 3-12; N P  I - 
Nauczanie Papieskie, t. I: 1978 (październik - grudzień), Poznań - Warszawa 
1987; N P II, 1 - Nauczanie Papieskie, t. II, 1: 1979 (styczeń - czerwiec), Poznań 
1990; NP II, 2 - Nauczanie Papieskie, t. II, 2: 1979 (lipiec - grudzień), Poznań 
1992; N P III, 1 - Nauczanie Papieskie, t. III, 1: 1980 (styczeń - czerwiec), Poznań 
-Warszawa 1985; N P III, 2  -Nauczanie Papieskie, t. III, 2 :1 9 8 0  (lipiec - grudzień), 
Poznań - Warszawa 1986; N PIV, 1 -NauczaniePapieskie, t. IV, 1: 1981 (styczeń 
- czerwiec), Poznań 1989; N P IV, 2 - Nauczanie Papieskie, t. i y  2: 1981 (lipiec -
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jest dziełem Boga Trój jedynego3. Cała Trójca Święta zaangażowana 
jest w dzieło Wcielenia4. Duch Święty okrył Maryję swoim cieniem, 
Syn narodził się z Jej m acierzyńskiego łona, Ojciec Ją  um iłował 
i wybrał5. Zarazem  m om ent Zw iastow ania stał się chronologicz
nie pierwszym m om entem  odsłonięcia się tajemnicy Trójcy Świę
tej, gdy Bóg objawił się jako Ojciec, a Syn Boży jako Ten, który ma 
się narodzić za spraw ą Ducha Świętego6.

M aryja, uczestnicząc we Wcieleniu, w  którego treści zawarta 
jest tajemnica trynitarna, doświadcza tym samym misterium  Boga 
Trójjedynego. W  momencie Zwiastowania, jak pisze Papież, Dzie
wica z Nazaretu została wprowadzona w  niezgłębioną tajemnicę, jaką 
jest Bóg żywy, Bóg Trójca: Ojciec, Syn i Duch Święty7, a zarazem 
staje się szczególnym miejscem przebywania Trójcy Świętej. Świad
czą o tym tytuły, jakimi Jan Paweł II obdarza Maryję. Nazywa Ją:

grudzień), Poznań 1989; N P V, 1 - Nauczanie Papieskie, t. V ,1: 1982 (styczeń - 
maj), Poznań 1993 ; RM - Encyklika Redemptoris M ater Ojca Świętego Jana Pawia 
II o Błogosławionej M aryi D ziew icy w  życiu Pielgrzymującego Kościoła, Libreria 
Editrice Vaticana 1987; WWB - Wierzę w  Boga Ojca Stworzyciela, Libreria Editrice 
Vaticana 1987; W W D - Wierzę w  Ducha Świętego Pana i O żywiciela, Libreria 
Editrice Vaticana 1992; WWJ - Wierzę w  Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Libreria 
Editrice Vaticana 1989; WWK - Wierzę w  Kościół jeden, święty, powszechny
i apostolski, Libreria Editrice Vaticana 1996.
Inne skróty: LO - „L’Osservatore Romano” [wydanie polskie], 1980-; STB - 
Słownik Teologii Biblijnej, red. X. L. DUFOUR, Poznań - Warszawa 1985.

3 JAN PAWEŁ U, Jezus Chrystus a objawienie trynitarne (19 .08 .1987), WWJ 229.
4 Według teologii spekulatywnej wszelkie działanie Boże na zewnątrz jest wspólne 

trzem Osobom Boskim (opera Dei ad extra sunt communia). Stwierdzając, że Ojciec 
stworzył, Syn odkupił, Duch Święty uświęca, przypisuje się tylko (ppropriatio) 
konkretne dzieła poszczególnym Osobom Boskim. W  rzeczywistości działa cala 
Trójca Święta, która udziela się na zewnątrz przez naturę. Współcześni teologowie 
(np. K. Rahner) jednak zauważają, iż we Wcieleniu Syna Bożego Trójca Święta 
objawiła się w  pewnego rodzaju nierówności. Wcielenie jest tak ściśle związane 
z Drugą Osobą Boską, że należy Jej nie tylko przypisać Wcielenie, ale również 
rzeczywiście je przyznać. We Wcieleniu Bóg udziela się przez Osobę, a nie przez 
naturę. Syn Boży stał się rzeczywiście człowiekiem. Druga Osoba Boska i tylko 
Ona przybrała ludzką naturę, stąd też trzeba właściwość tę uznać za przysługującą 
Synowi Bożem u, a nie tylko przypisywaną. Zob. S.C. NAPIÓRKOWSKI, 
Reinterpretacja trynitam ego działania zbawczego, Encyklopedia Katolicka, t. 2, 
Lublin 1976, kol. 959-960  (dalej: EK); TENŻE, Trynitarno - zbawcze działanie 
Boga, w: Aby poznać Boga i człowieka. O  Bogu dziś, red. B. BEJZE, Warszawa 
1974, 217-225 .

5 JAN PAWEL II, Ona jest Matką i doskonałym Wzorem chrześcijanina (8.03.1983), 
LO 4(1983) nr 4, 23; por.: Jezus, Zbawiciel, jest „Synem N ajw yższego”, „Synem  
Bożym ”; obecny jest Ojciec, by osłaniać Maryję; obecny jest Duch Święty, by zstąpić 
na Nią i zapłodnić swą mocą Jej nietknięte lono. TENZE, Medytacja nad tajemnicą 
Wcielenia (25 .03 .1981), N P IV, 1, 370.

6 TENŻE, Jezus Chrystus a objawianie trynitarne..., 227.
7 TENŻE, List do wszystkich osób konsekrowanych we wspólnotach zakonnych oraz 

instytutach świeckich z  okazji Roku Maryjnego, LO 9(1988) nr 5 ,3 . Vor. W  głębi modlitwy 
m ówi do Niej Bóg Ojciec. Wgłębi modlitwy Odwieczne Słowo staje się Jej Synem. Wgłębi
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Świątynią Trójcy8, świątynią w  której mieszka chwała Trójcy9, Przy
bytkiem  Trójcy Przenajświętszej10, najszczególniejszym przybytkiem  
Trójcy Przenajświętszej11, Sanktuarium  Przenajświętszej Trójcy12, 
wybranym  mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej13. Stąd też w  mis
terium  Zwiastowania nawiązuje się szczególna relacja Maryi z Trój
cą Świętą. Relacja ta nadaje M atce Najświętszej godność, która 
przerasta nieskończenie godność innych stworzeń14. Charakter owej 
relacji niech naświetlą wypowiedzi Ojca Świętego: W  m omencie 
Z w iastow an ia  M aryja dostąp iła  najpełniejszego uczestniczenia  
[wszystkie podkr. moje, WS] w  odwiecznej tajemnicy, w  życiu we
wnętrznym Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego15, od tej chwili jest

m odlitwy zstępuje na Nią Duch Święty. TENŻE, W  Maryi rozpoczyna się historyczna 
misja Syna w  Duchu Świętym  (21.10.1979), NP II, 2 ,405; Ona całkowicie zdała się na 
miłującą wolę Ojca w  swoim fiat w  czasie Zwiastowania. Ona uwierzyła Duchowi 
Świętemu, który dopełnił zdumiewającego dzieła Boskiego macierzyństwa w  Jej łonie. 
Ona wielbiła Słowo Boże, które stało się człowiekiem dła zbawienia ludzkości TENŻE, 
Razem zM aryją pokochacie Kościół. Obraz Matki Bożej jako dar papieski (5.05.1980), 
NP Ш, 1,485; W  miasteczku galilejskim nawiedza Dziewicę poprzez anielskiego Zwiastuna 
Bóg sam. 1 m ówi Jej o swej odwiecznej tajemnicy. Dzieli się z  Nią, ze stworzeniem, ze swą 
pokorną służebnicą, Tajemnicą swych odwiecznych zamierzeń. Są to zamierzenie Ojca
i Syna, i Ducha Świętego: w  jedności Bóstwa, które jest Miłością. TENŻE, Podziękowanie
za dary Roku Maryjnego (8.12.1988), LO 9(1988) nr 12 ,4 .

8 N a rok przed śmiercią, w  dniu trzydziestych drugich urodzin, Katarzyna podyktowała
przepiękną m odlitw ę, którą, dla podtrzym an ia  naszej m odlitw y, chcę w am
przynajmniej w  małym urywku przypomnieć: „О  Maryjo. świątynio Tróicv [podkr.
moje, WS]; Maryjo, nosicielko ognia [...] M aryjo, ziem io urodzajna. Ty, Maryjo, 
jes teś tą m łodą rośliną, która dała nam w onny kw iat Słowa Jednorodzonego, Syna
Boga” (św. Katarzyna Sieneńska, ,M o d litw a ”, 11). TENŻE, Sw. Katarzyna -
nauczycielka pobożności maryjnej (14 .09 .1980), APP I, 278.

9 TENŻE, Świątynia Trójcy Przenajświętszej (29 .05 .1983), APP II, 199.
10 TENŻE, Co znaczy pośw ięcić  św iat Niepokalanemu Sercu M aryi (13 .05.1982), 

N P V 1, 701; TENŻE, Bóg Ją wybrał i w yw yższy ł ponad w szystko  (8 .12 .1996), 
LO 18(1997) nr 2 ,1 3 ;  TENŻE, Bóg jest miłością (25 .05.1997), LO 18(1997) nr 
8-9, 49; TENŻE J e s te ś  pełna łaski (8 .12 .1997), LO 19(1998) nr 2, 13.

11 TENŻE, Bądź pozdrowiona Maryjo! (15 .08 .1981), APP I, 399.
u TENŻE, Sanktuarium M atki Bożej w  Lim ie (14 .06.1992), APP V, 88.
13 TENŻE, Świątynia Trójcy Przenajświętszej..., 199.
14 TENŻE, Maryja w  perspektywie trynitarnej (10 .01.1996), LO 17(1996) nr 3, 

42; por. R. CANTALAMESSA, M aryja Zwierciadłem dla Kościoła, Warszawa 
1994, 68-71. 77.

15 Bardzo ważny jest kontekst tej wypowiedzi: ,Jiądźpozdrowiona łaski pełna”. [...]. 
Słowa te mówią o szczególnym wybraniu. Łaska oznacza szczególną pełnię stworzenia, 
poprzez którą istota Bogu podobna uczestniczy w  samym wewnętrznym  życiu Boga. 
Łaska oznacza miłość i dar Boga samego - dar całkowicie wolny (darmo dany), 
w  którym  Bóg powierza człowiekowi swoją Tajemnicę, czyniąc go zdolnym  do  
świadczenia tej Tajemnicy, do wypełnienia nią swego ludzkiego bytu i życia, myśli, 
w oli i serca. Pełnią laski jest sam Chrystus. Maryja z  Nazaretu otrzymuje Chrystusa i 
wraz z  Chrystusem i przez N ieeo. dostet>uie Ona naiùelnieiszem uczestniczenia w  
odwiecznej tajemnicy, w  życiu wewnętrznym Boea. Pica. Syna i Ducha Świętego 
[podkr. moje, WS], JAN PAWEŁ II, Bądź pozdrowiona Łaski Pełna. Watykan
(8 .12.1978), APP I, 27.



szczególnie zjednoczoną z Trójcą Przenajświętszą16, otrzym ała in
tymne doświadczenie tajemnicy Trójcy Świętej17, jako pierwsza w 
Now ym  Przymierzu doświadczalnie przeżyła tajemnicę Boga jedy
nego w  troistości Osóbn . Została osobliwie włączona w  tajemnicę 
objawienia Trój jedynego Boga i Jego Trynitarnego życia19. M iędzy 
M aryją a Trzema Osobam i Boskimi zawiązała się łączność, którą 
Papież określa jako wyjątkową i jedyna, co sprawia, że M aryja jest 
najbliższa Trójcy ze wszystkich stworzeń20, że jest przeniknięta ca
łkowicie życiem samego Boga21. Zw iastow anie było m om entem  
wejścia M aryi w  związek z Trójcą Świętą, który Jan Paweł II ob
darza m ianem  ściśle osobistego22. Ojciec Święty nie waha się na
wet użyć stw ierdzenia, że M aryja jest „duchow o spokrew niona” 
z Bogiem 23. W ypow iedzi te upow ażniają do przypisania M aryi 
jakiegoś szczególnego i niepow tarzalnego związku z Trójcą Świętą. 
W arto w  tym miejscu postawić pytanie: Jak związek ten wygląda 
w szczegółach?

16 TENŻE, B ógją w ybrał i w yw yższył, 13.
17 Podczas obecnego spotkania modlitewnego pragniemy połączyć adorację owej tajemnicy 

[Trójcy św.] z  oddaniem czci Tej, która bardziej aniżeli jakiekolwiek inne stworzenie 
otrzym ała poznanie ow ej tajem nicy oraz - m ożem y pow iedzieć - intym ne iei 
doświadczenie [podkr. moje, WS]. TENŻE, Świątynia Trójcy Przenajświętszej..., 199.

18 TENŻE, Razem z  Maryją pokochacie Kościół..., 485.
19 TENŻE, Uczestniczka tajem nicy Trój jedynego Boga (21 .05 .1989), APP IV, 76.
20 W yjątkowa zaprawdę i jedyna jest łączność D ziew icy z  Trzema Boskimi Osobami. 

Poczęta z  Ducha Świętego, jest Matką Słowa Wcielonego i Synem Jej jest Syn Ojca. 
K tóż więc jest bliższy [podkr. moje, WS] Trójcy Przenajświętszej, niż Ona ? Które ze 
stworzeń m oże bardziej pom óc nam w  Jej poznaniu i um iłow aniu? TENŻE, 
Świątynia Trójcy Przenajświętszej..., 199.

21 TENŻE, Jesteś pełna łaski..., 13.
22 TEN ŻE, Duch Św ięty i M aryja: w zór osobistego zw iązku Boga i człowieka  

(18 .04 .1990 ), W W D 183.
23 M atka Syna Bożego jest w  sposób szczególny narodzona z  Boga; z  łona Trójcy 

Przenajświętszej. Jest z  Bogiem sam ym duchowo spokrewniona [podkr. moje, WS]. 
M ówim y do Niej: Córko Ojca Przedwiecznego, Oblubienico Ducha Świętego, Matko 
Syna! Ale m ów im y też czasem: Filia Tui beati Filii: Córko Twojego błogosławionego 
Syna. Tak bowiem  jest w  porządku Łaski, w  Bożej ekonomii Odkupienia. TENŻE, 
Matka przywróconego ładu  (8 .12 .1984 ), LO 5(1984) nr 11-12, 22.
Por. I niebo w idziało, iż istotnie była godna, by o trzym ać cześć i chwałę i władzę, 
gdyż była bardziej napełniona łaskami, bez porównania świętsza, piękniejsza, 
wznioślejsza aniżeli najwięksi święci, oddzielnie czy razem wzięci, edyż w  sposób  
tajemniczy, w  porządku unii hipastatycznei. spokrewniona została z  cala Tròica 
Święta  [podkr. moje, WS], z  Tym, który z  istoty swej sam jest nieskończonym  
M ajestatem, Królem królów, Panem panów, jako pierworodna Córka Ojca, jako  
doskonała Matka Słowa, jako wybrana Oblubienica Ducha Świętego. Pius XII, 
Nuntius radiop., Bendito seja o Senhor, AAS 38(1946) 265 -266 . N a temat 
osobowej łączności Maryi z Bogiem w  „porządku hipostatycznym łaski”, jako 
źródła Jej wyjątkowej św iętości zob. A. L. KRUPA, Electa ut Sol. Studium  
teologiczne o N ajświętszej M aryi Pannie, Lublin 1963, 63-81.



1. Maryja a Bóg Ojciec

Dla Jana Pawia II Jezus jest Synem Boga i M ary?4, Synem Bo
żym a zarazem Synem Dziewicy z Nazaretu25. Jezus jest owocem 
miłości Boga i Niepokalanej26, jest dla M aryi darem Ojca w  Duchu 
Świętym27. M om ent Zw iastow ania jest równocześnie m om entem  
objawienia się Boga jako Ojca28. Z  powyższych racji w  tajemnicy 
Wcielenia nawiązała się szczególna relacja między M aryją a Bogiem 
Ojcem. J. Galot zauważa, że chociaż teologia Ojca jest bardzo istot
na dla doktryny maryjnej, to  jednak nie została jeszcze dostatecz
nie opracowana w sobie samej, jak też nie otrzymała w  tej doktry
nie należnego miejsca29. Nie trudno się nie zgodzić z tym zdaniem 
również w  kontekście papieskiej mariologii. Piszący na tem at cha
rakteru relacji między M aryją a Bogiem Ojcem w nauczaniu Jana 
Pawła II, musi się liczyć z m ałą liczbą wypowiedzi na ten  temat. 
Niemniej jednak m ożna i trzeba podejmować próby ich wydoby
wania i syntetyzowania.

1 .1 . O d w ieczn e  w y b ra n ie  i p rzeznaczen ie  M a ry i n a  M a tk ę  
S łow a

Teologia katolicka stoi na stanow isku, iż w  Bożej ekonom ii 
zbawienia nie ma przypadków, gdyż wszystko znajduje się na swo
im miejscu, przyznanym mu przez odwieczną M ądrość. Obecność 
M aryi w Bożym planie zbawienia również nie jest przypadkowa. 
Bóg od wieków postanowił {praedestinatio) zbawić człowieka przez 
wcielenie Syna Bożego. Tym samym przewidział M aryję i wybrał 
ją na M atkę Wcielonego Słowa30. W  nauczaniu Kościoła ściśle łą

24 JAN PAWEŁ II, Turynie, Kościół jest z  tobą! Bądź miastem wiernym i bezpiecznym
(13.04.1980), NP III, 1 ,3 8 3 .

25 TENŻE, Bądźcie dojrzali dojrzałością wiary i mocni mocą Ducha (12.09.1983), w: 
Jan Paweł II w  Austrii 10 IX 1983 - 13 IX 1983 i Szwajcarii 12 VI 1984 - 15 VI 
1984, 15 VI 1982. Przemówienia i homilie, Warszawa 1988, 86.

26 TENŻE, D wie korony (10 .10 .1982), APP II, 127.
27 RM 20.
28 JAN PAWEŁ II, Jezus Chrystus a objawianie trynitarne..., WWJ 227.
29 P J. GALOT, Prospettive metodologiche e dottrinali dell’Enciclica „Redemptoris Mate?', 

w: Redemptoris Mater. Contenuti e prospettive dottrinali e pastorali. A tti del convegno 
di studio col patrocinio del Comitato Centrale per UAnno Mariano Roma 23-25 maggio 
1988, Roma 1988, 47; na temat teologii Ojca zob. TENŻE, Découtmr le Père, 
Lovanio 1985, 29-34.

30 S. C. NAPIÓRKOWSKI, Maria nel mistero dell’incarnazione. Prospettive cattoliche, 
w: Maria nel mistero del Verbo incarnato. Congresso Internazionale Mariologico 
Loreto, 22-25 marzo 1995, „Theotokos” 3(1995) nr 2, 596.



czy się przeznaczenie Syna Bożego do stania się Synem Człowie
czym, z przeznaczeniem M aryi na Jego M atkę31.

W  nauczaniu Jana Pawła II możemy znaleźć elem enty nauki 
o odwiecznym postanow ieniu Wcielenia. Ojciec Święty naucza w 
myśl Listu do Efezjan (por. Ef 1, 4-5), iż Bóg jeszcze przed założe
niem  świata, w  Chrystusie wybrał każdego człowieka do święto
ści, a zarazem przeznaczył do przybranego synostwa. Przeznacze
nie do synostwa Bożego jest wynikiem odwiecznego zbawczego po
stanowienia woli Boga32: Słowa „Listu do Efezjan” odsłaniają od
wieczne zamierzenie Boga i Ojca, odwieczny plan zbawiania czło
wieka w  Chrystusie. [...] Boski plan zbawienia, który został nam  
objawiony wraz z  przyjściem Chrystusa, jest odwieczny. Jest on [...] 
odwiecznie związany z Chrystusem33. Tego zamierzenia Bóg doko
nał w  sposób nieodwracalny, tak że nawet grzech pierworodny, winy 
osobiste i społeczne ludzi w ich historii nie zdołały tego odmienić. 
Ten wybór miał urzeczywistnić się we Wcieleniu34: Zbawienie bo
wiem, wedle odwiecznego planu miłości, miało się dokonać przez 
Wcielenie Syna35. Odwieczność zamiaru Wcielenia pociąga za sobą 
szczególną obecność M aryi w  planie Bożym: W  całokształcie tego 
płanu, który ogarnia wszystkich ludzi, szczególne miejsce zajmuje 
„niewiasta” jako M atka Tego, z  którym  Ojciec odwieczny związał 
dzieło zbawienia36.

Maryja jest odwiecznie obecna w zamyśle Bożym. Przy ukazy
waniu tej prawdy Jan Paweł II posługuje się terminami o wyraźnej

31 Zob. PIUS IX, Ineffabilis Deus (8 IX 1854): „uno eodemque decreto cum divinae 
Sapientiae incarnatione fuerant praestituta”, w: Documentas marianos, wyd. H. 
MARIN, Madrid 1954, nr 271.

32 JAN PAWEŁ II, W  perspektywie drugiego Adwentu (8.12.1986), LO 7(1986) nr 11- 
12, 16.

33 RM 7.
34 Bóg w  swojej w iecznej miłości od  Początku wybrał człowieka: wybrał go w  swoim  

Synu. Bóg w ybrał człowieka, ażeby mógł osiągnąć pełnię dobra przez uczestniczenie 
w  Jego życiu: w  życiu Bożym, przez łaskę. Wybrał od  wieczności i w  sposób 
nieodwracalny [podkr. moje, WS]. Ani grzech pierworodny, ani cała historia win  
osobistych i grzechów społecznych nie zdołały odwieść Ojca przedwiecznego od tego 
Jego planu miłości. N ie zdołały unieważnić wyboru nas w  odwiecznym  Synu, 
Słowie w spólisto tnym  Ojcu. Ponieważ ten w ybór m iai urzeczywistnić sie we 
Wcieleniu [podkr. moje, WS] i ponieważ Syn Boży m iai dla naszego zbawienia stać 
się człowiekiem , właśnie dlatego Ojciec Przedwieczny wybrał dla Niego spośród 
ludzi M atkę. JAN PAWEŁ II, M aryja - decydującym  m om entem  w  H istorii 
Zbawienia  (8 .12 .1978), N P I, 142.

35 TENŻE, Służebnica Pańska (19 .09.1982), APP II, 123.
36 RM 7.
37 Por. J. GUILLET, Wybranie, STB 1078-1084.
38 C zcim y Maryję, którą Bóg wybrał, aby stała się Matką Odkupiciela. JAN PAWEŁ 

II, Narodzenie Najświętszej M aryi Panny (8 .09 .1991), APP IV, 368.
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proweniencji teologiczno-biblijnej: w ybranie37 (wybrana38, wybra
na do najwyższej posługi zbawiania39, odwiecznie wybrana na ludz
ką M atkę Słowa40, odwiecznie wybrana na M atkę Słowa Wcielone
go41, wybrana odwiecznie na M atkę Słowa Przedwiecznego42, w y
brana jako Dziewica na M atkę Emmanueld43, wybrana z całej wiecz
ności, na m atkę E m m anuela44, w ybrana jako narzędzie i droga 
wcielenia się Słowa w ludzką naturę45, wybrana, aby stać się miesz
kaniem  Przedwiecznego Słowa46, wybrana w  sposób szczególny i 
w yjątkow y41)·, przeznaczenie48 (przeznaczona na m atkę49, przezna
czona na matkę jednorodzonego Syna niebieskiego Ojca50, wybrana 
i przeznaczona na M atkę Chrystusa51, przeznaczona na M atkę Sło
wa Przedwieczengo51, odw iecznie przeznaczona na M atkę Syna 
Bożego53, przeznaczona na M atkę Syna Bożego54, przeznaczona w  
sposób najbardziej specjalny55); przewidzenie (przewidzenie Jej na

39 [...] wybrana do najwyższej posługi zbawienia. Zbawienie bowiem, wedle odwiecznego 
planu miłości, miało się dokonać przez Wcielenie Syna. TENŻE, Służebnica Pańska..., 123.

40 Pozdrawiam y Ją jako umiłowaną Córkę Boga Ojca, która została wybrana na 
ludzką Matkę Słowa - Syna Bożego. Pozdrawiamy Maryję jako Tę, która to odwieczne 
wybranie przyjęła  [podkr. moje, WS]. TENŻE, Jest z  w am i M aryja  (15 .08.1991), 
LO 12(1991) nr 8, 27.

41 TENŻE, Uroczystość Wniebowzięcia - wielkie święto wiary (15.08.1982), LO 3(1982) 
nr 7-8, 18.

42 Wybrana odwiecznie na Matkę Słowa Przedwiecznego, które za zwiastowaniem anielskim 
poczęło się w  Twoim dziewiczym łonie. ΤΈΝΖΕ, Nasza Pani Aparecida (Objawiona). 
Tobie zawierzam Ten lud. Modlitwa Ojca Świętego (4.07.1980), NP III, 2 ,5 7 .

43 TENŻE, Przez Maryję do Jezusa (30 .12.1992), LO 14:1993 nr 2, 34.
44 TENŻE, Medytacja nad tajemnicą Wcielenia..., 370.
45 TENŻE, Maryjny wym iar Kościoła (22 .12.1987), LO 9(1988) nr 1. Dodatek do 

rocznika 1987, s. I.
46 D ziewicę tę Bóg wybrał i uświęcił, aby stała się mieszkaniem Jego Przedwiecznego 

S łow a . T E N Ż E , P rzem ów ien ie podczas ju trzn i brew iarzow ej w  opactw ie  
benedyktynów. Szukamy Boga w  sanktuarium M aryi (15 .06.1984), w: Jan Paweł 
II w  Austrii..., 234.

47 TENŻE, Maryja, Matka naszego Adwentu: do prawdy, sprawiedliwości, pokoju
(8 .12 .1979), NP II, 2 , 651.

48 Por. X. L. DUFOUR, Przeznaczać, STB 818-821.
49 JAN PAWEŁ II, Protoewangelia zbawienia  (17 .12.1986), WWJ 84.
50 TENŻE, Pod opieką M atki Kościoła (9 .09 .1993), LO 14(1993) nr 12, 34.
51 RM 19.
52 JAN PAWEŁ II, Ewangelia maryjnych tajemnic (18.05.1988), LO 9(1988) nr 6 ,2 3 .
53 Kiedy za chwilę pow tarzać będziem y w  naszej m odlitw ie słowa pozdrowienia  

anielskiego, rozważajmy, jak u/yróżnil Ojciec Przedwieczny mocą Ducha SwiętegoTę, 
którą przeznaczył odwiecznie [podkr. moje, WS] na Matkę swego Syna. TENŻE, 
Podejmuję posługę Ewangelii, która jest walką przeciw mocom ciemności(28.10.1981), 
NP IV, 2, 392.

54 Ten Boży początek znalazł pierwszy swój wyraz w  Niepokalanym Poczęciu Dziewicy, 
która została przeznaczona na M atkę Syna Bożego. TENŻE, Początek lepszego 
św iata  (8 .12 .1995), APP III, 25.

55 TENŻE, Maryja, Matka naszego Adwentu..., 651.



godną M atkę Zbawiciela56, przewidziana odwiecznie na M atkę Syna 
Bożego57); zamierzenie (zamierzona na M atkę Słowa Wcielonego 
u początku dziejów zbawienia58); pow ołanie59 (powołaniem  czło
wieczym M aryi było stać się M atką Słowa Przedwiecznego w wy
branej przez Boga pełni czasów60. To powołanie jest wyjątkowe w 
dziejach zbawienia61, jedyne i niepowtarzalne62. Zwiastowanie było 
m om entem  objawienia Dziewicy z Nazaretu Jej jedynego pow oła
nia na M atkę Mesjasza63).

Zauważamy, że odwieczne przeznaczenie, wybór, przewidzenie, 
zamierzenie i powołanie dotyczą przede wszystkim Bożego M acie
rzyństwa. Jan Paweł II, cytując słowa „Godzinek” : Ciebie Monarcha 
wieczny od w ieków swojemu za M atkę obrał Słowu Jednorodzone- 
mu, zauważa ich korespondencję z Ef 1, 3-4. Maryja podobnie jak 
inne stworzenia uczestniczy w powszechnym wybraniu, zamierzeniu 
i przeznaczeniu do Bożego dziecięctwa. W ybór M aryi jest jednak 
szczególny z racji przeznaczenia Jej na M atkę Syna Bożego64. Wśród 
wszystkich łudzi, których Ojciec wybrał w  Chrystusie, Ona została 
wybrana w  sposób szczególny i wyjątkowy [podkr. moje, WS], po
nieważ została wybrana w  Chrystusie, aby być M atką Chrystuscts. 
W  jednym z przemówień na Anioł Pański Ojciec Święty, rozważając 
słowa prologu Ewangelii św. Jana: Wszystko przez Nie się stalo (J 1, 
3), które rozjaśnia cytatem św. Pawła: Wszystko zostało stworzone [...] 
ze względu na Niego (Kol 1, 16), zauważa, że Maryja zajmuje szcze
gólne miejsce wśród stworzeń; została bowiem stworzona ze wzglę
du na Chrystusa, aby być Jego Matką66.

56 Ta uńelka tajemnica maryjna, z  którą rozpoczyna się w  historii Odkupienie człowieka, 
zawarta jest ju ż w  odw iecznym  planie Boga Ojca, w  którym  zostało przewidziane, 
że Maryja, zachowana od  grzechu pierworodnego ze względu na zasługi Chrystusa, 
stanie się w  czasie godną M atką samego Zbawiciela. TENŻE, Wielka Tajemnica 
Maryja (8 .12 .1983), APP II, 264.

57 TENŻE, Dla nas, którzy pielgrzym ujem y (15.08.1986), LO 7(1986) nr 8, 13.
58 TENŻE, Zawierzam  Bogarodzicy to  miasto (13 .04.1980), APP I, 221.
59 Por. J. GUILLET, Powołanie, STB 747-749.
60 JAN PAWEŁ II, Matka Słowa Przedwiecznego (8 .12 .1981), APP II, 25.
61 TENŻE, Bazylika Zwiastowania w  Nazarecie (8 .11 .1987), APP III, 263.
62 TENŻE, List do Episkopatu Kościoła Katolickiego na 1600 rocznicę I Soboru 

Konstantynopolitańskiego i 1550 rocznicę Soboru Efeskiego, NP IV, 1, 395.
63 TENŻE, Tajemnica Zwiastowania trwa nadal w  życiu Kościoła (25 marca 1981), 

NP i y  1 ,374 ; List do wszystkich osób konsekrowanych..., 3.
64 TENŻE, Bóg Ją wybrał i w yw yższy ł ponad wszystko  (8 .12 .1996), LO 18(1997) 

nr 2, 12.
65 TENŻE, Maryja, Matka naszego Adwentu..., 2 , 651; por. T. SIUDY, Maryja 

w  tajemnicy Chrystusa, w  : Matka Odkupiciela. Komentarz do encykliki Redemptoris 
M ater, red. ST. GRZYBEK, Kraków 1988, 45-46.

66 JAN PAWEŁ II, Pobożność Maryjna (5 .02 .1984), APP II, 282.
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Odwieczny wybór i przeznaczenie Maryi dotyczy również Nie
pokalanego Poczęcia. W  czasie objawień w Lourdes Maryja nazwała 
siebie „Niepokalanym Poczęciem”. Jan Paweł II stwierdza, że imię 
to nadał Jej Bóg przed wszystkim i wiekami. Tak, przed wszystkimi 
wiekami! On Ją wybrał pod tym  imieniem i przeznaczył [podkr. moje, 
WS] Ją na M atkę swego Syna, odwiecznego Słowa67. Niepokalane 
Poczęcie M aryi jest wynikiem Jej odwiecznego wybrania i przezna
czenia na M atkę Chrystusa68. Słowa, jakie Maryja słyszy w momen
cie Zwiastowania z ust Anioła: Bądź pozdrowiona pełna łaski (Łk 1, 
28), są wyrazem Jej szczególnego wybrania do godności Niepokala
nego Poczęcia. Ten Boży w ybór został dokonany przedwiecznie 
w  Chrystusie i ze względu na Chrystusa, Syna Bożego, którego mia
ła być M atką69. Wybrał Maryję Ojciec Przedwieczny w  Chrystusie - 
wybrał Ją dla Chrystusa. Uczynił Ją świętą i najświętszą. A  pierwszym 
owocem tego wybrania i powołania Bożego stało się Niepokalane 
Poczęcie70.

Papież ukazuje jeszcze jeden aspekt odwiecznego wybrania M a
ryi: Jej udział w  dziele zbawienia. M aryja została wybrana, aby włą
czyła się w  plan Wcielenia i Odkupieniд71. W  szczególny sposób od
wiecznie wybrana przez Boga w  Jego miłościwym planie zbawienia 
[...] w  sposób jedyny i niepowtarzalny została wybrana dla Chry
stusa72.

67 TENŻE, Msza św. w  języku francuskim dla Radia Watykańskiego (10.02.1979), NP II, 
1, 149.

68 Maryja była wolna od  dziedzictw a grzechu pierworodnego. Była wolna, ponieważ 
zosta ła  odw ieczn ie przeznaczona  [podkr. m oje, WS] na M atkę Chrystusa  
Odkupiciela. [...] W  sposób szczególny laska okazała się potężniejsza od grzechu 
w  Tej, która została odwiecznie wybrana i przeznaczona [podkr. moje, WS] na 
M atkę Odkupiciela świata. To wybranie zwiastuje M aryi Anioł Gabriel. [...] Pan 
okazał swoje zbawienie w  tej, którą przeznaczył [podkr. moje, WS] na Matkę 
Przedwiecznego Syna. TENŻE, Pełna łaski (8 .12 .1994), LO 16(1995) nr 2, 5.

69 Dziewica z  Nazaretu słyszy: „Bądźpozdrowiona, pełna łaski" (Łk 1 ,28), a słowa te 
m ówią o Jej szczególnym wybraniu w  Chrystusie: w  N im  Bóg i Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa wybrał Ciebie, córko Izraela, „abyś była św ięta i nieskalana”. 
Wybrał Ciebie „przed założeniem  św iata”. Wybrał Ciebie, abyś była niepokalana: 
od pierwszej chwili Twojego poczęcia - poczęcia za sprawą Twoich ludzkich rodziców. 
Wybrał Ciebie ze względu na Chrystusa [podkr. moje, WS], aby w  tajemnicy 
Wcielenia Syn Boży znalazł Matkę w  całej pełni „Bożego upodobania”: Bożej łaski 
TENŻE, Przeżyliśmy dni nowej Pięćdziesiątnicy (8 .12 .1985), LO 6(1985) nr 10- 
11- 12, 12.

70 TENŻE, Rok Święty w  sposób szczególny odnosimy do N iej (8 .12 .1983), LO 
4(1983) nr 12, 3.

71 TENŻE, Maryja, znak nadziei dla wszystkich pokoleń  (7 .10 .1979), NP II, 2 ,3 3 6 .
11 TENŻE, Salus Populi Romani (812.1980), NP III, 2, 809.



Jan Pawel II raz mówi, że odwiecznego wyboru M aryi doko
nał Bóg73, innym  razem, że Ojciec74, jeszcze kiedy indziej, iż cała 
Trójca Święta75.

1 .2 . C ó ra  B oga O jca

Dla Papieża Maryja jest przede wszystkim Córą Boga Ojca76. Co 
wyraża ten tytuł? Wydaje się, że można go trojako zinterpretować: 
jako wyraz miłości Boga Ojca do M aryi, jako form ułę wyrażającą 
ideę wyjątkowego dziecięctwa Bożego oraz ideę wyboru M aryi na 
M atkę Syna Boga Ojca.

Tytuł Córa Boga Ojca świadczy o wyjątkowej miłości Boga Ojca 
względem M atki Jego Syna. Świadczy o tym dopełnianie tego ty

73 M aryja zosta ła  w ybrana dzięki szczególnej Bożej m iłości. N ależy całkow icie do  
Boga i żyje dla Boga, poniew aż przede w szystkim  została „wybrana przez Boga“, 
k tó ry  chciał z  N ie j u czyn ić  u p rzyw ile jo w a n y  p rzy b y te k  sw ego zw iązku  
Z ludzkością w e Wcieleniu. TENŻE, Błogosław iona D ziew ica M aryja a życie  
konsekrowane  (2 9 .0 3 .1 9 9 5 ), WWK 559 .

74 Bóg Ojciec w ybrał Ciebie przed stworzeniem  świata, aby urzeczywistnić sw ój 
opatrznościowy plan zbawienia. TENŻE, M odlitwa na Rok M aryjny, LO 8(1987) 
nr 7, 1; Ojciec Przedwieczny zamierzył i wybrał Maryję na Matkę Słowa  
W cielonego u początku dziejów zbawienia. TENŻE, Zawierzam Bogarodzicy to  
miasto  (13 .04.1980), APP I, 221; Ojciec przeznaczył odwiecznie na Matkę swego 
Syna. TENŻE, Matka Słowa Przedwiecznego..., 25; to Ojciec Przedwieczny wybrał 
dla Niego spośród ludzi Matkę. TENŻE, Maryja - decydującym momentem..., 142.

75 Błogosławimy Cię, Boże nasz! Ojcze, Synu, Duchu Święty, za to, że wybrałeś Maryję, 
jeszcze przed stworzeniem świata, ażeby była św ięta i niepokalana przed Tobą 
w  miłości. TENŻE, Spraw, by drogi Chile były drogami pokoju i zgody (3.04.1987), 
LO 8(1987) nr 4, 21; por. TENŻE, List do Episkopatu Kościoła Katolickiego..., 
398 ; Maryja jest Przeznaczona przez Trójcę do naiwyższeeo posłannictwa [podkr. 
moje, WS], którym jest najściślejsze złączenie z  życiem i dziełem Jej dziecka, będącym  
Jednorodzonym Synem Boga. TENŻE, Kościół posoborowy potrzebuje świeckich
(8 .09 .1980), N P III, 2 , 308; W  tajemnicy Chrystusa jest Ona obecna już „przed  
założeniem  św iata” jako Ta, którą Ojciec „w ybrał” na Rodzicielkę swego Syna we 
Wcieleniu r a wraz z  Ojcem wybrał Ją Syn i odwiecznie zawierzył Duchowi Świętości 
RM 8; O M aryjo, Ty, która byłaś przeznaczona na M atkę Słowa przedwiecznym  
zamiarem Ojca, Syna i Ducha Świętego. JAN PAWEŁ II, Kościół dziękuje Bogu za 
dar Katechizmu  (8 .12 .1992), LO 14(1993) nr 2, 11.

76 TENŻE, Salus Popułi Romani..., 810; TENŻE, Bądź pozdrowiona, Maryjo!..., 399; 
TENŻE, Bądźcie dojrzali dojrzałością wiary i mocni mocą Ducha, 236; TENŻE, 
M odlitwa do M atki Bożej (15.06.1984), w: Jan Paweł II w  Austrii..., 236; TENŻE, 
„Alborada” - brzask, który zapowiada dzień (31.01.1985), LO 6(1985) nr 2, 19; 
TENŻE, Afe zawierzenia Kolumbii Matce Bożej (3.07.1986), LO 7(1986) nr 7 ,14 ; 
RM 9; JAN PAWEŁ II, Jest z  wami Maryja (15.08.1991), LO 12(1991) nr 8, 27; 
TENŻE, Maryja w  perspektywie trynitarnej (10.01.1996), LO 17(1996) nr 3, 42; 
TENŻE, Bóg Ją wybrał i wywyższył—, 13 ; TENŻE, Matko, przynoszę Ci cały Kościół, 
wszystkie kraje i narody (4.06.1997), LO 18(1997) nr 7, 38; TENŻE, Jesteś pełna 
łaski..., 13; TENŻE, Kościół broni wolności każdego człowieka (24.01.1998), LO 
19(1998) nr 3, 22.
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tułu w  wielu wypadkach przymiotnikiem najbardziej umiłowana77. 
Jan  Paweł II określa również Maryję jako Tę, którą Ojciec um iło
w ał78, umiłował Ją w  przedwiecznie um iłowanym  Synu79, w  k tó 
rej Ojciec ma najszczególniejsze u p o d o b a n i i która jest pierwszym  
„świadkiem ” tej zbawczej m iłości Ojcasl. Powyższe sform ułow a
nia podkreślają wyjątkową miłość Ojca względem M aryi i pozw a
lają odczytać tytuł Córa Boga Ojca jako tytuł wyrażający najwyż
szą miłość, którą Ojciec obdarow ał Tę, która została przeznaczona 
na M atkę Jego Syna82.

Jan Paweł II zauważa również w  relacji M aryja a Bóg Ojciec 
aspekt miłosierdzia. W  Redemptoris M ater podejm uje soborow e 
stwierdzenie (LG 56): Było zaś wolą Ojca miłosierdzia, aby Wciele
nie poprzedziła zgoda Tej, która była przeznaczona na matkę?3. C ho
dzi tutaj o dobroć m iłosierną Ojca, który ukazał znaczenie tego 
atrybutu dla M aryi w  tajemnicy Wcielenia84. Maryja jest Tą, która 
w  sposób szczególny i w yją tkow y - jak n ikt inny  - doświadczyła  
miłosierdzia [...], która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosier
dzia85. A Jej Syn jest ow ocem  m iłosierdzia O jca86. M iłosierdzie 
w  nauczaniu Jana Pawła II, w oparciu o biblijne znaczenie tego ter
m inu, oznacza postawę dobroci, życzliwości, miłości, łaski, k tórą 
obdarzają się dwie osoby na zasadzie wewnętrznego zobowiązania 
(hesed) oraz miłość matczyną pełną ciepła, tkliwości, cierpliwości, 
całkowicie darm o daną i niezasłużoną (ra lfm im )87.

Tytuł Córa Boga Ojca wyraża również ideę przybranego dzie
cięctwa Bożego. Jan  Paweł II relację M aryi z Bogiem Ojcem sta
wia w  perspektywie synostwa Bożego chrześcijan88. Swoją maryj

77 TENŻE, M odlitwa do M atki Bożej..., 236; TENŻE, Akt zawierzenia Kolumbii Matce 
Bożej..., 14; RM 9; JAN PAWEL II, Maryja w  perspektywie trynitarnej..., 42.

78 TENŻE, Ona jest Matką i doskonałym  Wzorem chrześcijanina (8 .03 .1983), LO 
4(1983) nr 4, 23.

79 RM 8.
80 JAN PAWEŁ II, Upodobanie Ojca  (8 .07 .1984), APP II, 322.
8' RM 46.
82 P.J. GALOT, Prospettive metodologiche..., 48.
83 RM 13.
84 P.J. GALOT, Prospettive metodologiche..., 48.
85 D M  9; por. L. BALTER, Matka Boska Miłosierdzia w  encyklice „Dives in misericordid\ 

„Królowa Apostołów” 48(1984) nr 10, 1-2.
86 JAN PAWEŁ II, Maryja w  perspektywie trynitarnej..., 42.
87 D M  4 (zwł. przypis 4).
88 Por. K. WITTKEMPER, Dreifaltigkeit. I. D ogmatik, w: Marienlexikon, t. 2, 

St. Ottilien 1989, 238.
Na marginesie warto zauważyć zmaskulinizowanie języka teologii; wszyscy jesteśmy 
synami w  Synu, również kobiety. W języku polskim brak terminu, który oddawałby 
także ideę bycia córką w  Synu, jak chociażby łacińskie/ΐ/ώί/ο (filia - córka, filius - syn).



ną encyklikę Papież rozpoczyna, cytując List do G alatów  (Ga 4, 
4-6), od zaakcentow ania prawdy, że Syn zrodzony z niewiasty 
został posłany od Ojca, ażebyśmy otrzymali przybrane synostwo. 
W  tym posłaniu Syna objawia się m iłość Ojca*9. W  tytule Córa 
Boga Ojca zawiera się praw da o dostąpieniu przez M aryję w naj
wyższym stopniu Bożego usynowienia. I te słowa [Ef 1, 5] rów 
nież - jeśli odnoszą się do wszystkich chrześcijan - do M aryi odno
szą się w  sposób wyjątkowy. Ona - właśnie Ona, M atka - dostąpi
ła w  najw yższym  stopniu  „Bożego usynow ienia”: przybrania za 
synów w  odwiecznym Synu Bożym właśnie dlatego, że miai się On 
stać w  Bożej ekonom ii zbawienia Jej własnym, rodzonym  Synem: 
Synem  C złow ieczym . O na - jak śpiew am y nieraz - Umiłowana  
Córka Boga Ojca90.

Podobnie przymiot Maryi „łaski pełna” wyjaśnia Papież wycho
dząc od miłościwego planu zbawienia, w  którym Ojciec napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym  [...]. Z  miłości przeznaczył 
nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, we
dług postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą 
obdarzył nas w  Umiłowanym  (Ef 1, 3-6). W  tym planie szczególne 
miejsce zajmuje Maryja jako Matka Tego, z  którym  Ojciec odwiecz
ny związał dzieło zbawienia91. Przeznaczenie Maryi do macierzyństwa 
jest odwiecznym zamysłem Ojca. Jan Paweł II, rozważając znacze
nie wyrażenia „pełnia łaski” odnośnie do M aryi, konfrontuje je 
z wyrażeniem Listu do Efezjan. Nazwanie w  Ewangelii Dziewicy 
z Nazaretu błogosławioną między niewiastami (Łk 1, 42) wyjaśnia 
poprzez owo błogosławieństwo, którym  „Bóg Ojciec” napełnił nas 
„na wyżynach niebieskich w  Chrystusie”. Jest to błogosławieństwo 
duchowe; odnosi się ono do wszystkich łudzi [...]. Do Maryi to bło
gosławieństwo odnosi się w  mierze szczególnej i wyjątkowej^2. Uza
sadnieniem tego błogosławieństwa jest „cały majestat łaski”, jaki się 
w  Niej objawił, a jakim Ojciec [...] obdarzył nas w  um iłowanym 93. 
Maryja nosi w  sobie, jak nikt inny wśród ludzi, ów  „majestat łaski”, 
jaką Ojciec „obdarzył nas w  umiłowanym”, a łaska ta stanowi o nie

89 RM 1 ; por. RJ. GALOT, Prospettive metodologiche..., 46.
90 JAN PAWEŁ II, Salus Populi Romani..., 810.
91 RM 7; por. B. KOCHANIEW ICZ, Maryja w  tajem nicy Boga Ojca według  

Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: Maryja w  Katechizmie Kościoła Katolickiego. 
M ateria ły  z  sym p o zju m  zorganizow anego przez dom in ikańskie K olegium  
Filozoficzno-Teologiczne w  Krakowie, w  dniach 6-7 października 1995 roku, red. 
S. C. NAPIÓRKOWSKI, B. KOCHANIEWICZ, Kraków 1996, 46-51.

92 RM 8.
93 TAMŻE.
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zwykłej wielkości i pięknie całej Jej ludzkiej istoty*4. J. Galot, komen
tując powyższy fragm ent Redemptoris Mater, dostrzega tożsamość 
term inologiczną zachodzącą pom iędzy wyrażeniem  „łaski pełna” 
a Ef 1, 4-6. Czasownik użyty jako imiesłów dla określenia „łaski pe
łna” znajduje się jeden raz w  Nowym Testamencie, właśnie w  hym
nie Listu do Efezjan, aby wyrazić łaskę, tę, którą Ojciec nas napełnił 
w  Chrystusie95.

N a płaszczyźnie macierzyństwa bycie córką Boga Ojca zasadza się 
na wybraniu M aryi na M atkę Syna Bożego: Pozdrawiamy Ją jako 
umiłowaną Córkę Boga Ojca, która została wybrana na ludzką Matkę 
Słowa - Syna Bożego?6. Wszak to już w  chwili Zwiastowania objawiło 
się, że Dziewica z  Nazaretu jest najszczególniejszym przybytkiem Trój
cy Przenajświętszej, jako córka wybrana przez Ojca Przedwiecznego, aby 
stać się Matką Jego Syna w  tajemnicy Wcielenia97. Rozpatrując relację 
Bóg Ojciec - Maryja, trzeba stwierdzić, że idea Jej wyboru i przezna
czenia na Matkę zasługuje na najwyższą uwagę98. Jednak w  tym miej
scu wystarczy tylko zasygnalizować zagadnienie, gdyż szczegółowo zo
stało już omówione w pierwszym punkcie niniejszego paragrafu (Od
wieczne wybranie i przeznaczenie Maryi na Matkę Słowa).

1 .2 .3 . O jco s tw o  B oga a M ac ie rzy ń stw o  M ary i 
w e W cieleniu

Jan Paweł II zauważa istnienie pewnego rodzaju relacji między 
Ojcostw em  Boga a m acierzyństwem  M aryi. M atka Syna Bożego, 
Maryja, jest „umiłowaną córą Ojca” w  sposób jedyny. Jej bowiem  
zostało udzielone jedyne podobieństw o pom iędzy Jej macierzyń
stwem i ojcostwem Bożym 99. M ożna postawić pytanie o charakter 
tego podobieństwa: jakie to podobieństwo? M elotti zauważa jego 
dwa elementy: Maryja w  zrodzeniu Jezusa jest sama jedna, podob
nie jak Ojciec, oraz macierzyństwo M aryi jest poza wszelkim kon
tekstem seksualnym, istnieje na płaszczyźnie czysto duchowej, ana
logicznie do ojcostwa Ojca. M acierzyństwo M aryi zatem w spo

»« TAMŻE, 11.
9S P.J. GALOT, Prospettive metodologische..., 47-48.
9 6 JAN PAWEŁ II,/e s i z  w am i M aryja..., 27.
97 TEN ŻE, Bądź pozdrowiona Maryjo..., 399.
98 RM 8; JAN PAWEŁ II, M odlitwa na Rok M aryjny..., 1; TENŻE, Zawierzam  

Bogarodzicy to  miasto..., 221; TENŻE, Matka Słowa Przedwiecznego..., 25; 
TENŻE, M aryja - decydującym m om entem ..., 142; TENŻE, Początek bez 
początku  (1 .01 .1986), APP III, 35.

99 TENŻE, Maryja w  perspektywie trynitam ej..., 42.



sób analogiczny, lecz jednak realny, odtwarza w czasie wyobraże
nie odwiecznego ojcostwa Boga. Bóg Ojciec i Maryja mają za Syna 
jedną i tę samą Osobę (oczywiście, Ojciec odwiecznie i w edług 
natury Bożej, M aryja - w  czasie i według natury ludzkiej). Z  tego 
też pow odu jest O na jedyną, która może się zwracać do Chrystusa 
w raz z Ojcem m ój Synu100. Podobnie tw ierdzi B. Forte. W edług 
niego Bóg Ojciec staje się dostrzegalny w M aryi, ponieważ Ona w 
sposób najdoskonalszy i najwłaściwszy ukazuje tajemnicę odwiecz
nego rodzenia Syna przez O jca101. Forte określa M aryję: ikoną 
macierzyńską ojcostwa Boga102 lub ikoną ludzką ojcostwa Bożego103. 
Stąd też wydaje się uzasadnionym postawienie przez Jana Pawła II 
tezy, że Dziewicze Macierzyństwo Bogarodzicy jest odbiciem Przed
wiecznego Ojcostwa Boga104.

M om ent Zw iastow ania był m om entem  sam oobjaw ienia się 
Boga, w  które Dziewica z Nazaretu została wprowadzona. Do Niej 
Papież odnosi słowa Jezusa: Ojcze [...] zakryłeś' te rzeczy przed m ą
drymi i roztropnymi, a objawiłeś' je prostaczkom  (Mt 11, 25). Obja
wienie to  dotyczy przede wszystkim Syna: nikt nie zna Syna, tylko  
Ojciec (Mt 11, 27). Maryja jest pierwszą, której Bóg Ojciec zechciał 
objawić swego Syna. Tajemnica Boskiego Synostwa została Jej obja
wiona w sposób najpełniejszy. Z  tą tajemnicą Maryja obcowała tyl
ko w wierze i przez wiarę105. Z  drugiej strony m oment Zwiastowa
nia staje się momentem objawienia Ojca przez Syna: nikt też tak jak 
Ona nie zna Ojca, bo żadnemu z  ludzi Syn nie objawił Ojca tak jak 
Jej - swojej Matce106. Ojciec zna dokładnie Syna, a Syn zna dokładnie 
Ojca. W  Maryi następuje jakaś komunikacja poznania Ojca i Syna107.

N a szczególną uwagę zasługuje zwrócenie uwagi przez Papieża 
na fakt zawierzenia przez Ojca Przedwiecznego Dziewicy z Nazare
tu. W  tajemnicy Zwiastowania Maryja zawierzyła, całkowicie odda

100 Zob. L. MELOTTI,Maryja, Matka Żyjących. Zarys mariologii, Białystok 1994, 99. 
M elotti czyni zastrzeżenie: Oczywiście, ojcostwo Pierwszej O soby przewyższa 
nieskończenie macierzyństwo Maryi: Syn jest ustanowiony jako Syn, Osoba, nie przez 
swoje narodzenie z  Maryi, lecz przez swoje zrodzenie odwieczne. TAMŻE, 100.

101 G. M. BARTOSIK, Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Forte (referat 
wygłoszony na sympozjum mariologicznym Maryja a Duch Święty w Częstocho
wie 22-23 maja 1998), mps, 9.

102 B. FORTE, Maria la donna icona del Mistero. Saggio di mariologia simbolico- 
narrativa, C inisello Balsamo 1996, 206.

юз TAMŻE, 207.
104 JAN PAWEŁ II, Wołamy o nową moc powszechnego braterstwa (1.01.1984), LO 

5(1984) nr 1-2, 1.
105 RM 17.
106 j a n  PAWEŁ II, Upodobanie Ojca..., 322.
107 Por. J. GALOT, Prospettive metodologiche..., 49.



ła siebie, swoją osobę zbawczym zamierzeniom Najwyższego108. Ona 
swoim „fiat” w  czasie Zwiastowania całkowicie zdała się na miłującą 
wolę Ojcam . Ale również w  tajemnicy Wcielenia Bóg Ojciec zawie
rzył M aryi, oddając Jej swego Syna: Należy wszakże przyznać, że 
przede wszystkim sam Bóg, Ojciec Przedwieczny, zawierzył Dziewicy 
nazaretańskiej, oddając Jej swego Syna w  tajemnicy Wcielenia"0. Jan 
Paweł II chce przez to powiedzieć, że Bóg Ojciec nie zawahał się, 
aby mieć całkowite zaufanie do niewiasty we Wcieleniu swojego 
Syna111. Świadczy to  o wyjątkowej relacji zaufania między N ią a 
Bogiem Ojcem.

Wreszcie na koniec w arto zauważyć podkreślenie przez Papieża 
aspektu „Bogoojcowego” w kulcie maryjnym112. W  Redemptoris M a
ter, cytując ostatni Sobór, Jan Paweł II ukazuje cele tego kultu: Mary
ja [...] wkroczywszy głęboko w  dzieje zbawienia [...], gdy jest sławio
na i czczona, przywołuje wiernych do swego Syna i do jego ofiary oraz 
do miłości Ojca113. M aryja dzięki macierzyńskiemu pośrednictw u 
pomaga wszystkim  swoim  synom , gdziekolwiek i w  jakichkolwiek  
warunkach żyjącym, aby w  Chrystusie znajdowali drogę do dom u  
Ojca114. W  Redemptor hominis ukazuje Maryję jako Tę, przez którą 
przybliża się do każdego człowieka Miłość Ojca: Odwieczna Miłość 
Ojca wypowiedziana w  dziejach ludzkości przez Syna, którego Ojciec 
dał, „aby każdy, kto w  Niego wierzy, nie zginął, ale miai życie wiecz
ne” (J 3, 16), przybliża się do każdego z nas poprzez tę Matkę, nabiera 
znamion bliskich, jakby łatwiej dostępnych dla każdego czlow iekd IS.

2. Maryja a Syn Boży

Centrum  wiary chrześcijańskiej stanowi nauka o przyjściu Boga 
na ziemię. Druga Osoba Boska przychodząc na ziemię przyjęła ludz
ką naturę przez poczęcie i narodzenie z kobiety. Z  racji, że Syn 
zrodzony z owej kobiety - M aryi jest Bogiem, przysługuje Jej tytuł 
M atka Boża - Bogurodzica (Theotokos)116.

108 RM 39.
109 JAN PAWEŁ II, Razem z  M aryją pokochacie Kościół..., 485.
" o  RM 39.
111 J. GALOT, Prospettive metodologiche..., 49.
112 Por. S. De FIORES, Trójca Święta, w: M aly słownik maryjny, red. A. BONSSARD, 

Niepokalanów 1987, 95.
4 3  LG 65; RM 28.
114 RM 4.
115 RH 22.
116 JAN PAWEŁ II, Theotokos, (4 .01 .1984), LO 5(1984) nr 1-2, 19; RM 4; JAN 

PAWEŁ II, Tytuł Maryi: Matka Boga (27 .11 .1996), LO 18(1997) nr 2, 51.



2 .1 . Tytuł „ M a tk a  B oża” jako  k o n sek w en c ja  W cielen ia  
S łow a B ożego

Jan Paweł II, zastanawiając się nad tytułem „Theotókos”, snuje 
refleksję dwojakiego rodzaju: o charakterze historycznym i teolo
gicznym.

2 .1 .1 . „ T h e o tó k o s” -  d o g m at B ożego M ac ie rzy ń stw a

Lud chrześcijański, kontem plując tajemnicę przyjścia na świat 
Zbawiciela, zaczął uznawać Maryję nie tylko za M atkę Jezusa, lecz 
także za M atkę Boga. O d pierwszych wieków postrzegał tę praw 
dę jako część dziedzictwa wiary Kościoła. Wraz ze wzrostem wia
ry w  bóstw o C hrystusa dojrzew ała św iadom ość, że M aryja jest 
M atką Boga - Theotókos. Jan Paweł II zauważa, że tytuł ten nie jest 
tytułem wprost ewangelicznym. Teksty Nowego Testamentu wspo
minają jednak o M aryi jako „M atce Jezusa”, o którym  równocze
śnie stwierdzają, iż jest Bogiem (J 20, 28; por. 5, 18; 10, 30. 33). 
M aryja jest również przedstaw iana jako M atka Em manuela, tzn. 
„Boga z nami” (por. M t 1, 22-23 )117.

Pierwszy raz tytuł Theotókos w  dosłownym brzmieniu pojawia się 
w  starożytnym tekście pochodzącym z III stulecia z Egiptu: Pod Twoją 
obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko118. Ojciec Święty podkre
śla, że tytuł Maryi użyty w  tej modlitwie jest owocem nie tyle refleksji 
teologów, co raczej intuicji ludu chrześcijańskiego, który, uznając Je
zusa za Boga, zwracał się do Jego Matki jako do M atki Bożej119.

Papież zaznacza, że określenie M aryi mianem Theotókos było 
u łatw ione przez fak t istn ienia w  m itologii pogańskiej w ierzeń 
o rodzeniu bogów przez boginie (np. matką Zeusa była bogini Rea). 
Jednak trzeba zauważyć, że tytuł ten wcześniej nie istniał. Został 
on sztucznie stw orzony przez pierwszych chrześcijan dla wyraże
nia prawdy, k tóra nie miała nic wspólnego z m itologią pogańską; 
prawdy o dziewiczym poczęciu w  łonie M aryi odwiecznego Słowa 
Bożego120.

117 TENŻE, Tytuł Maryi: M atka Boga..., 50.
118 T E N Ż E , D efin ic je  so b o ro w e  (II), (1 6 .0 3 .1 9 8 8 ) ,  W WJ 3 7 0 ; T E N Ż E , 

Macierzyńskie oblicze M aryi w  pierwszych wiekach (13 .09 .1995), LO 17(1996) 
nr 1, 46; TENŻE, Tytuł Maryi: Matka Boga..., 50.

119 TENŻE, Macierzyńskie oblicze Maryi..., 47.
12° TENŻE, Tytuł Maryi: M atka Boga..., 50.
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O d ГѴ stulecia term in Theotókos rozpowszechnił się tak w  Ko
ściele Wschodnim, jak i Zachodnim; tak w  praktykach pobożności, 
jak i teologii121.

N estoriusz w  V wieku zakw estionow ał tytuł T heotókos, co 
wzbudziło falę protestów. Nestoriusz stał na stanowisku, aby M a
ryję uznawać jedynie za M atkę Jezusa - człowieka, stąd dla niego 
jedynym tytułem  do przyjęcia, a zgodnym z doktryną chrześcijań
ską, było wyrażenie „M atka Chrystusa”122. Jan  Paweł II wyjaśnia, 
że N estoriusza do takiego przekonania doprow adziły  trudności 
z uznaniem jedności osoby Chrystusa oraz niewłaściwe interpreta
cje rozróżnień pomiędzy dwiema naturam i Jezusa - Boską i ludz
ką123. Nestoriusz utrzymywał, że Bóstwo i człowieczeństwo Chrystu
sa nie jednoczą się w  tym samym osobowym podmiocie, który swe 
ziemskie istnienie bierze z łona Dziewicy; Bóg jest obecny w sposób 
szczególny w człowieczeństwie Chrystusa, jak gdyby w świątyni; dla
tego przyjmował w  Chrystusie dwie natury i dwie osoby - Boską i ludz
ką. Maryja będąc Matką Chrystusa jako człowieka nie mogła być na
zywana M atką Bożą124.

121 TAMŻE. Por. R. LAURENTIN, Matka Pana. Traktat mariologiczny, Częstochowa 
1989, 206-207 .

122 Jan Pawel II w  swoim nauczaniu powtarza tradycyjne stanowisko Kościoła 
odnośnie do Nestoriusza i jego herezji. Np.: Prawda ta  [Theotókos], przyjęta  
od  początku przez wiarę chrześcijańską, doczekała się uroczystego sformułowania 
na Soborze w  Efezie (431 r.). Przeciwstawiając się poglądowi Nestoriusza, który  
uważał Maryje wyłącznie za matkę lezusa-Czlowieka [podkr. moje, WS]. M D  4; 
Duszę opanowuje myśl, że właśnie w  tym  mieście Kościół zgromadzony na Soborze 
- trzecim powszechnym  - oficjalnie przyznał M aryi ty tu ł Theotókos. nadany już
je j  przez lud chrześcijański, ale od Dewneeo czasu poddawany w  w ątpliw ość  
w  niektórych ośrodkach, ulegających zwłaszcza Nestonuszowi Ipodkr. moje, WS].
JAN PAWEŁ II, W stawiennictwo M aryi o jedność chrześcijan (30 .11 .1979), NP  
II, 2 , 619; rNestoriuszl zakw estionow ał zasadność tytu łu  ..Matka Boea” Γ...1. 
Skłaniał sie on bowiem  ku temu, by Maryje uznawać jedynie za m atkę lezusa- 
Czlowieka  [podkr. moje, WS], i stąd uważał, że Z punktu widzenia doktryny  
poprawne jest jedynie wyrażenie „matka Chrystusa”. [...] Sobór Efeski, obradujący 
w  431 r. potępił tezy Nestoriusza. Potwierdzając istnienie w  jednej osobie Syna 
natury boskiej oraz natury ludzkiej, ogłosił Maryję Matką Boga. TENŻE, Tytuł 
Maryi: Matka Boga..., 50; Jednakże właśnie to  wezwanie Theotókos zostało  
zakwestionowane na początku  V wieku przez Nestoriusza i jego zwolenników. 
U trzym ywał on. że Maryja może być  nazwana tylko Matka Chrystusa, a nie 
M atka Boea (Bogarodzica) [podkr. moje, WS]. W  ten sposób N estoriusz przeczy 
zarazem jedności Chrystusa. Bóstwo i człowieczeństw o nie jednoczą się według 
niego w  jednym  i tym  sam ym osobowym  podmiocie, którego ziemskie bytowanie 
bierze początek w  łonie Dziewicy Maryi od momentu Zwiastowania. [...] Nestoriusz 
uważał, że Bóg w  szczególny sposób jest obecny w  człowieczeństwie Chrystusa, jak 
gdyby w  świętej istocie, w  świątyni, tak że w  Chrystusie istnieje dw oistość natur 
i dw oistość osób - Boskiej i ludzkiej, i dlatego N ajświętsza Panna, będąc Matką 
Chrystusa - Człowieka, nie mogła być uważana za M atkę Bożą ani tak nazwana  
TENŻE, Definicje soborowe (ΙΓ)..., 371-372; Kult maryjny wyrażał się początkowo



Potępienie tez Nestoriusza nastąpiło w  431 roku w czasie ob
rad soboru w Efezie. Sobór ten potwierdził istnienie dwóch natur: 
Boskiej i ludzkiej w  jednej osobie Syna oraz ogłosił Maryję M atką 
Boga125. N auka Soboru Efeskiego została wyrażona w tak zwanej 
„Form ule zgody”, k tó ra  stanow i zakończenie Soboru (Formula 
unionis z 433 r.)12ć.

2 .1 .2 . „ T h e o tó k o s” - znaczen ie  teo lo g iczn e

Po tym historyczno - teologicznym wprowadzeniu Papież prze
chodzi do głębszych refleksji o charakterze teologicznym. W  wy

we wzywaniu M aryi jako Theotókos. Tytuł ten został oficjalnie potw ierdzony - po  
kryzysie nestoriańskim - na Soborze Efeskim w  431 r. Reakcja wiernych na 
dwuznaczne i chwiejne stanowisko Nestoriusza, który Posunął sie do zaprzeczenia 
Boskieeo macierzyństwa Marvi [podkr. moje, WS], a następnie pełne radosci 
przyjęcie decyzji Soboru efeskiego potwierdzają zakorzenienie się kultu D ziewicy  
pośród chrześcijan. TENŻE, Kult Błogosławionej D ziew icy  (15 .10.1997), LO 
19(1998) nr 1, 4 0 .
Jednakże pojawiają się coraz częściej głosy, aby częściow o zrehabilitować 
Nestoriusza: S. C. NAPIÓRKOWSKI, Czy można zrehabilitować Nestoriusza?, 
„Summarium” 1980 nr 9 ,1 3 1 -1 3 4 ; TENŻE, Christotókos i Theotókos. W  spra
w ie rehabilitacji Nestoriusza, w: Maryja w  tajemnicy Chrystusa, red. S. C. 
NAPIÓRKOWSKI, S. LONGO SZ, N iepokalanów  1997 , 40 -44; TENŻE, 
Jubileuszowe oceny Soboru Efeskiego: Pius XI (1931 r.) - Jan Paweł II (1981 r.), 
w: TAMŻE, 100-103 ; M. STAROWIEYSKI, Sobór Efeski i sprawa Nestoriusza - 
problem źródeł, w: TAMŻE, 15-27; C. BARTNIK, Sobór Efesko-Ałeksandryjski 
jako wydarzenie historyczne, w: TAMŻE, 28-39.
W  pismach Nestoriusza obok tekstów przeciwko tytułowi Theotókos można 
znaleźć teksty aprobujące ten tytuł. Np. w  Ad scholasticum quemdam eunuchum, 
w: Corpus Marianum Patristicum, vol. IV/1, ed. S. A. CAMPOS, Burgos 1976, 
nr 2 9 4 5 , uważa on za bajki tw ierdzenie jakoby odrzucał tytuł „Bożej 
Rodzicielki”. Wyjaśnia również, iż często posługiwał się tym tytułem w tym  
celu, aby podkreślić prawdę, że Chrystus jest nie tylko człowiekiem ale również 
Bogiem. Podobnie pisze w  Liber Heraclidis: „Wykaż mi, że odrzucam Theotókos”. 
TAMŻE, nr 2971 . Studiując pisma Nestoriusza wydaje się, że występował on 
przeciwko tytułowi Theotókos z tej racji, że dostrzegał w  nim niebezpieczeństwo 
przeakcentowania tylko Bóstwa Chrystusa. Lepszym jego zdaniem jest tytuł 
Christotókos. Trzeba zauważyć, iż Nestoriusz rozumie tytuł Christotókos, za 
którym optuje, jako tytuł wyrażający prawdę w Bóstwo i człowieczeństwo  
Chrystusa: D laczegóż to  nie wolno nazwą „Christotókos” obejm ow ać i „Theo
tókos", i „A ntropotókos”? Podobnie, kto m ów i „Chrystus”, wyznaje, że jest On 
Bogiem i człow iek iem , tak sam o, gdy  m ów isz  „C h ris to tókos”, w yzn a łeś  
i „Theotókos” i „Antropotókos”. De incarnatione, TAMŻE, nr 2953; [...] niektórzy 
Pannę Świętą nazywają jedynie Theotókos, inni za ś  „Rodzicielką człowieka”. Ja 
natomiast zbieram skrzętnie jedno i drugie, by nie zapom nieć o żadnej owcy, która 
m oże zginąć; mając na uwadze przykład samego Pana, nazyw am  ją „Rodzicielką 
Chrystusa", by pod  tym  tytu łem  jasno wskazać na jedno i drugie, tj. na Boga i na 
człow ieka. L ist do Jana z  Antiochii, w: TAMŻE, nr 2 968 . Rozumowanie 
Nestoriusza tak charakteryzuje Napiórkowski: Skoro Chrystus jest Bogiem 
i człowiekiem (co uprawnia M aryję do tytułu „Theotókos” i „Antropotókos”), 
kiedy jego Matkę nazyw am y „Rodzicielką Chrystusa” („Christotókos”), m ów im y
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rażeniu Theotokos zawarte są przede wszystkim prawdy o charak
terze chrystologicznym127.

Zdaniem  Ojca Świętego tytuł ten podkreśla przede wszystkim 
praw dziw e człowieczeństwo Chrystusa. Prawda o Bożym M acie
rzyństwie M aryi rzuca światło na sens Wcielenia. Podkreśla ludzki 
charakter Jezusa. Dzięki temu macierzyństwu Jego narodzenie jest 
prawdziwe, Jego życie rozpoczyna się w  podobny sposób jak życie 
każdego człowieka na ziemi. Maryja swym  macierzyństwem pozwa
la, by Syn Boży - po nadzw yczajnym  poczęciu za sprawą Ducha 
Świętego - rozwijał się jak każdy człowiek i aby w  normalny sposób 
wszedł w  społeczność ludzką128. W  rzeczywistym ludzkim zrodze
niu Chrystusa Kościół dostrzega gwarancję rzeczywistości Wciele
nia, gdyż, jak twierdzi św. Augustyn: ,gdy by Matka była pozorna, 
pozorne byłoby również ciało [...], pozorne byłyby rany zm artwych
wstania” (Tract, in Εν. Ioannis, 8, 6-7)129.

D ruga praw da zaw arta w  form ule Theotókos to  ta, że Tezus 
jest prawdziwym Bogiem. Formułując orzeczenie o Boskim macie
rzyństwie Maryi, Ojcowie zamierzali w  sposób dobitny dać wyraz

właściwie wszystko: i to, że jest Rodzicielką Boga, i to, że jest Rodzicielkij człowieka, 
czyli wyrażamy najpełniej wiarę w  macierzyństwo M aryi Christotókos i Theotókos. 
W  sprawie rehabilitacji Nestoriusza..., 42.

i “  JAN PAWEŁ II, Tytuł Maryi: Matka Boga..., 50.
124 TENŻE, Definicje soborowe (II)..., 370-371 .
125 TENŻE, Tytuł Maryi: Matka Boga..., 50.
126 Wyznajemy, że Pan nasz Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, doskonały Bóg 

i doskonały Człowiek, posiadający rozumną duszę i ciało, zrodzony odwiecznie 
przez Ojca co do swego Bóstwa, w  ostatecznych dniach dla nas i dla naszego 
zbawienia zrodzony z  Maryi D ziewicy co do człowieczeństwa, jest w spólistotny  
Ojcu co do Bóstwa, a w spólistotny nam co do człowieczeństwa. D okonało się 
zjednoczenie obu natur (ludzkiej i Boskiej), stąd wyznajem y jednego Chrystusa, 
jednego Syna, jednego Pana. [...] Wobec takiego ujęcia niemieszanej jedności 
wyznajemy, że Święta Dziewica jest Bożą Rodzicielką, ponieważ Bóg Słowo przyjął 
ciało i stał się człowiekiem i poczęty z  N iej zjednoczył ze sobą św iątynię w ziętą  
zN ie j. (DS 272). TENŻE, Definicje soborowe (II)..., 371.
Jan Pawel II wraz z Mar Dinkhanem IV, Katolikosem-Patriarchą Asyryjskiego 
K ościoła W schodu podpisali 11 listopada 1994  r. w spólną deklarację 
chrystologiczną dotyczącą odrębności natur Boskiej i ludzkiej Chrystusa 
nierozerwalnie zjednoczonych w tajemnicy Wcielenia. Znalazły się tam m. in. 
takie słowa: Człowieczeństwo, które zrodziła Najświętsza M aryja Panna, było  
zawsze człowieczeństwem samego Syna Bożego. Dlatego Asyryjski Kościół Wschodu 
m odli się do M aryi Panny jako do „M atki Chrystusa, naszego Boga i Zbawiciela". 
W  świetle tej samej wiary tradycja katolicka zwraca się do Maryi Dziewicy jako do  
„Matki Boga”, a także „Matki Chrystusa”. Uznajemy prawomocność i ûoùrawnosc 
tych sposobów wyrażania tei samej wiary [podkr. moje, WS] i szanujemy formy, 
jakie każdy Kościół nadaje im w  swoim  życiu liturgicznym i w  swojej pobożności 
Zob. Wspólna deklaracja chrystologiczna Kościoła Katolickiego i Asyryjskiego 
Kościoła Wschodu, LO 16(1995) nr 2, 36-37; por. JAN PAWEŁ W, W  obliczu 
roku 2000  (13 .11.1994), LO 16(1995) nr 2, 54.



swej wierze w  Bóstwo Chrystusa13°. Maryja jest M atką Słowa, któ
re jest Bogiem131, zrodziła według człowieczeństwa Syna, który był 
Słowem Bożym132. „Theotókos” - to Ta, która na słowo Ojca Przed
wiecznego, przekazane Jej w  zwiastowaniu anielskim, „poczęła”, czyli 
stała się Matką Przedwiecznego Słowa za sprawą Ducha Swiętegd33.

Termin Theotókos w  dosłownym tłumaczeniu oznacza Tę, która 
zrodziła Boga. W  takim brzmieniu może on rodzić wątpliwość, jak 
to  jest możliwe, aby istota ludzka zrodziła Boga134. Jan Paweł II 
macierzyństwo określa jako relację międzyosobową, zasadzającą się 
na zrodzeniu przez m atkę osoby, a nie tylko istoty fizycznej135. 
M acierzyństwo odnosi się do całej osoby, a nie tylko do ciała lub 
też do samej tylko „natury” ludzkiej136. Stąd też tytuł Theotókos wy
raża prawdę, że Tezus jest Bogiem i człowiekiem w iednei osobie: 
Intencją Ojców, którzy podczas soboru w  Efezie nadali M aryi tytuł 
„Theotókos”, M atki Bożej, było zagwarantowanie prawdy tajemni
cy Wcielenia. Chcieli oni potwierdzić jedność osobową Chrystusa - 
Boga i człowieka, tę jedność, dzięki której macierzyństwo M aryi - 
M atki Jezusa, było tym  sam ym  macierzyństwem względem Syna 
Bożego137. W  łonie D ziew icy Syn Boży staje się człow iekiem . O d  
chwili poczęcia odwieczne „ja” Słowa, wiodące nieustanny dialog z  
Ojcem w  niezrównanej kom unii Trójcy Świętej, przyjm uje ludzką  
naturę, która rozwija się w  niepokalanym ciele M atki. Właśnie to  
głębokie zespolenie człowieczeństwa i Bóstwa w  osobie Słowa po 
zw ala Kościołowi obdarzać M aryję ty tu łem  „Theotókos”: M atki 
Bożej138.

W  tym miejscu trzeba uczynić za Papieżem zastrzeżenie, że 
Boskie M acierzyństwo M aryi dotyczy jedynie ludzkiego zrodzenia 
Syna Bożego w  czasie, a nie Jego zrodzenia Boskiego. Syn Boży 
został odwiecznie zrodzony tylko przez Boga Ojca i jest M u wspó- 
łistotny. W  tym odwiecznym zrodzeniu M aryja nie odegrała żad

127 R. CANTALAMESSA, La Theotókos segno della retta fede cristologica, alla luce 
dei Concilii d i Efeso e di Calcedonia, „Theotókos” 3(1995) nr 2, 385-403.

128 JAN PAWEŁ II, Theotókos (4 .01 .1984), LO 5(1984) nr 1-2, 19.
129 TENŻE, Tytuł Maryi: Matka Boga..., 51.
130 TAMŻE,
u i  TAMŻE.
132 TENŻE, Wstawiennictwo M aryi, 620.
13 3 TENŻE, Podejmuję posługę Ewangelii, która jest walką przeciw mocom ciemności

(28.10.1981), NP IV, 2 , 392.
134 TENŻE, Tytuł Maryi: M atka Boga..., 50.
135 TAMŻE, 51; RM 45.
' 3* M D 4.
'3? JAN PAWEŁ II, Theotókos..., 19.
138 TENŻE, Godność człowieka od  chwili poczęcia (19 .12.1993), APP V, 287.
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nej roli. Jednakże przed dwom a tysiącami lat Syn Boży przyjął ludzką 
naturę; wówczas został poczęty przez Maryję i przez N ią wydany 
na świat. Tak więc M aryja nie jest M atką boskości, ale M atką Syna, 
który jest Bogiem139. Jest M atką Syna Bożego wedle ciała140, jest 
M atką Syna Bożego141.

Jak łatwo zauważyć, M acierzyństw o M aryi nie dotyczy całej 
Trójcy Świętej, lecz jedynie Syna - drugiej Osoby Boskiej, który przez 
wcielenie przyjął od M aryi ludzką naturę142.

Tytuł Theotókos świadczy również o Maryi, przede wszystkim 
o niezwykłym Jej wywyższeniu143, które Jan Paweł II nazywa rów 
nież wyniesieniem do najwyższego urzędu i godności144. Syn Boży 
poprzez Wcielenie stał się rzeczywiście rodzonym  Synem M aryi, 
który darzy Ją miłością synowską. Maryja jako M atka dala życie w 
porządku ziemskiego rodzenia Temu, od którego otrzymała życie145. 
Dzięki tem u tytułow i, bardzo często występującemu w  pobożności 
ludu chrześcijańskiego, w idzim y M aryję w  prawdziwym  wymiarze 
Jej macierzyństwa: jest M atką Syna Bożego, poczęła Go w  sposób 
dziewiczy według natury ludzkiej i wychowała z macierzyńską m i
łością, przyczyniając się do ludzkiego rozwoju Boskiej Osoby, która 
przyszła, by przemienić los ludzkości146. Stąd też M aryja przez fakt 
swego macierzyństwa wchodzi w  niespotykane zjednoczenie z Bo
giem, a sama nazwa Theotókos - M atka Boga - stała się imieniem 
własnym tego zjednoczenia z Bogiem, jakiego dostąpiła Maryja147.

Przyznany Maryi tytuł ukazuje również Jej szczególną rolę w  dzie
le pojednania Boga z ludzkością: Przyznana Maryi godność ukazuje, jak 
daleko Bóg chciał doprowadzić dzieło pojednania. Należy bowiem pa
miętać, że zaraz po grzechu pierworodnym ujawnił On swój zamiar 
dopełnienia przymierza z niewiastą tak, aby zapewnić zwycięstwo nad 
wrogiem rodzaju ludzkiego. [...] Według tej przepowiedni [Rdz 3, 15] 
niewiasta miała stać się sprzymierzeńcem Boga w  walce z demonem. 
Miała zostać matką tego, który zm iażdży głowę wroga. A  jednak  
w  profetycznej perspektywie Starego Testamentu ten potomek niewia-

139 TENŻE, Tytuł Maryi: Matka Boga..., 50; por. R. LAURENTIN, Matka Pana..., 150.
140 RM 20.
141 JAN PAWEŁ II, Matka Syna Bożego (1 .01 .1997), LO 18(1997) nr 2, 26.
142 TENŻE, Tytuł Maryi: Matka Boga..., 51.
143 TAMŻE.
144 RM 39.
145 TAMŻE, 10; por. R. CANTALAMESSA, Maryja zwierciadłem dla Kościoła, 

Warszawa 1994, 76-78.
146 JAN PAWEŁ II, Macierzyńskie oblicze M aryi w  pierwszych wiekach..., 46
147 M D 4. Zagadnienie to zostało tylko zasygnalizowane, gdyż będzie przedmiotem

osobnej refleksji.



sty, który miai zatryum fować nad duchem zia, zdawał się być tylko 
człowiekiem. I tu wkracza cudowna rzeczywistość Wcielenia. Potomek 
niewiasty, który realizuje profetyczną przepowiednię, nie jest zwykłym  
człowiekiem. Posiada On, owszem, pełnię człow ieczeństwa dzięki 
kobiecie, której jest Synem, lecz jest równocześnie prawdziwym Bo
giem. Przymierze zawarte na początku pomiędzy Bogiem a niewiastą 
nabiera nowego wymiaru. Maryja przystępuje do tego przymierza jako 
matka Syna Bożego. W  odpowiedzi na postać niewiasty, która pope
łniła grzech, Bóg tworzy doskonałą postać kobiety, która dostępuje 
macierzyństwa Bożego. N ow e przymierze znacznie przekracza wymogi 
zwykłego pojednania; wynosi niewiastę na wyżyny, jakich nikt nie 
mógł się spodziewać148.

2 .2 .M acie rzy ń sk a  re lac ja  M ary i z Synem  B ożym

Zagadnienie macierzyńskiej relacji Maryi do Drugiej Osoby Bo
żej zostało już poniekąd omówione wyżej w  części poświęconej teo
logii Theotókos (Tytuł „Matka Boża” jako konsekwencja Wcielenia 
Słowa). W  związku z tym (aby się nie powtarzać) należy zwrócić 
uwagę na kilka aspektów, które wcześniej nie zostały poruszone.

Maryja w  nauczaniu Jana Pawła II (podobnie zresztą jak w całej 
teologii katolickiej) jest przede wszystkim M atką Jezusa. Jezus jest 
Synem Bożym149, który otrzym ał ludzką naturę od swojej M atki, 
stając się także prawdziwym  człowiekiem150. Prawdę tę podkreśla 
wielka liczba tytułów maryjnych związanych z Jej funkcją jako Jego 
M atki151. Dla przykładu m ożna wymienić chociażby te, które zna
lazły się w  Redemptoris Mater. Błogosławiona Bogarodzica152, Bo
garodzica153, Bogarodzica Dziewica154, Bogarodzica zawsze Dziewi

4 *  JAN PAWEŁ II, Theotókos..., 19.
149 TENŻE, Syn (30 .10 .1985), WWB 183-185; TENŻE, Jezus Chrystus - Syn 

Boży (13 .05.1987), WWJ 158-162; TENŻE, W spółistotny Ojcu (6 .11 .1985), 
WWB 188-190; TENŻE, Ojciec Jezusa Chrystusa (23 .10 .1985), WWB 178- 
180; TENŻE, Świadectwo Ewangelii o Jezusie Chrystusie jako Synu Bożym  
(20.05.1987), WWJ 164-167.

150 RM 4; JAN PAWEŁ II, „Słowo stalo się ciałem ” (27 .01 .1988), WWJ 332; 
TENŻE, Jezus Chrystus - Syn Człowieczy (29.04.1987), WWJ 156-157; TENŻE, 
Matka Syna Bożego..., 26.

151 W samej encyklice Redemptoris M ater można znaleźć aż 200  przykładów użycia 
przez Papieża ty tu łów  zw iązanych z m acierzyństw em  M aryi. Z ob. E. 
ADAMIAK, Błogosławiona m iędzy niewiastami. Maryja w  feministycznej teologii 
Cathariny Halkes, Lublin 1997, 124.

152 RM 52.
TAMŻE, 4, 5 , 6, 10, 28 , 32 , 37, 42 , 45 , 47 , 48 , 49.

154 TAMŻE, 35, 4 7 ,4 8 .
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ca155, Boża Rodzicielka156, Córka swego Syna157, Dziewica M atkaш , 
Dziewicza M atka159, Jego [Chrystusa] M atka160, Jego [Jezusa] M at
ka161, Jego [Emmanuela] M atka162, Jego Matka i Rodzicielka163, Jego 
Rodzicielka i Jego rodzona M atka164, Jego [Chrystusa] ziemska M at
ka165, Jego [Chrystusa] ziemska Rodzicielka166, Jego [Odkupiciela] 
M atka167, Jego [Zbawiciela] M atka168, Jego [Chrystusa] Matka, czy
li Święta Boża Rodzicielka169, M atka Słowa Wcielonego170, Maryja 
M atka171, M atka172, M atka  [Odkupiciela]173, M atka  [Chrystusa]174, 
M atka Boga175, M atka Boża176, M atka Chrystusa177, M atka Dziewi
ca178, Matka Em manuela179, M atka Jezusa180, M atka Karmicielka181, 
M atka Mesjasza Króla182, M atka Pana183, M atka O dkupiciela184, 
M atka Słowa Wcielonego185, M atka Syna Bożego186, M atka wedle 
ciała187, M atka Syna współistotnego Ojcu188, M atka Syna, którego 
Bóg ustanow ił pierworodnym m iędzy wielu braćmi189, M atka M i

155 TAMŻE, 50.
156 TAMŻE, 42.
i*7 TAMŻE, 10.
158 TAMŻE, 5 ,1 7 .
159 TAMŻE, 41.
160 TAMŻE, 27 , 45.
k i  TAMŻE, 1 6 ,2 1 ,2 6 .
к г  TAMŻE, 3.
КЗ TAMŻE, 20.
K4 TAMŻE.
k s  TAMŻE, 5.
к «  TAMŻE, 3.
K7 TAMŻE, 52.
k s  TAMŻE, 28.
к» TAMŻE, 24.
170 TAMŻE, 31.
i 7' TAMŻE, 17.
'7 2  TAMŻE, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23 , 24 , 30, 32, 33, 42 , 44 , 45 , 48.
173 TAMŻE, 45.
174 TAMŻE, 39.
175 TAMŻE, 4.
17« TAMŻE, 30, 31 , 32 , 33 , 44.
177 TAMŻE, 2, 4 , 5 , 9, 20, 21 , 23 , 27 , 42 , 45 , 47 , 48 , 50.
178 TAMŻE, 20.
179 TAMŻE, 28.
iso TAMŻE, 21 , 24, 26, 28.
i 8· TAMŻE, 20.
•82 TAMŻE, 15.
і«з TAMŻE, 12, 13, 28, 30 , 50.
184 TAMŻE, 1 ,4 4 , 4 5 ,4 6 ,  47.
185 TAMŻE, 5, 11.
186 TAMŻE, 9, 1 3 ,3 9 .
187 TAMŻE, 20.
188 TAMŻE, 38.
189 TAMŻE, 44.



strza190, M atka uwielbionego Pana191, Matka Żywicielka Odkupicie
la192, Najświętsza Boga Rodzicielka193, Najświętsza Boża Rodziciel
ka194, Najświętsza M atka Boga195, Niewiasta, z  której narodził się 
Odkupiciel196, Niewiasta, która stała się Matką Chrystusa197, Rodzi
cielka Jezusam , Rodzicielka swego S tw orzyciela199, Rodzicielka  
Syna200, Rodzicielka Syna Bożego201, Rodzicielka Syna  [Ojca]202, 
Rodzona M atka Jezusa103, Święta M atka Odkupiciela204, Ta co zro
dziła Chrystusa205, Theotókos206, Zawsze chwalebna i M atka nasze
go Boga207, Ziemska M atka Słowa Wcielonego10*. To ogrom ne bo
gactwo tytułów  ukazuje realność macierzyństwa M aryi względem 
Chrystusa - Boga i człowieka w jednej osobie.

Przyjście na świat Syna Bożego jako człowieka, mimo że doko
nało się za sprawą Ducha Świętego, to jednak przebiegało w taki sam 
sposób, jak w przypadku wszystkich ludzi: poczęcie, ciąża, poród. Stąd 
M aryja była M atką w  dosłownym tego słowa znaczeniu - jako Ta, 
która poczęła dziecko, nosiła w  swoim dziewiczym łonie i wydała 
Je na świat209. Z  tej też racji nawiązała się między Nią a Jej Dziec
kiem najprawdziwsza relacja macierzyńsko-synowska210. Papież za

190 TAMŻE, 94.
i*' TAMŻE, 40.
>92 TAMŻE, 22.
193 TAMŻE, 31.
194 TAMŻE, 47.
195 TAMŻE, 32.
19« TAMŻE, 1.
197 TAMŻE, 4.
198 TAMŻE, 15.
'" T A M Ż E , 10.
200 TAMŻE, 20.
201 TAMŻE, 9, 43.
202  TAMŻE, 8.
203 TAMŻE, 20.
204 TAMŻE, 51 , 52.
2°5 TAMŻE, 28.
2»« TAMŻE, 4, 2 7 ,3 1 ,3 3 .
2°7 TAMŻE, 32.
208 TAMŻE, 4.
209 JAN PAWEŁ II, W ychowawczyni Syna Bożego (4 .12 .1996), LO 18(1997) nr 2, 

51.
210 Trzeba zauważyć, że teologia jest bezradna wobec synowsko-macierzyńskiej 

relacji odwiecznego Słowa do Maryi, zwłaszcza wobec pytania o naturę owej 
relacji. Scholastycy odpowiadali na to pytanie następująco: macierzyńska 
relacja Maryi do W cielonego Słowa była rzeczywista, realna; synowska relacja 
Słowa W cielonego do Maryi była tylko myślna. Św. Bonawentura, jak również 
św. Tomasz, byli w  tym względzie zgodni, chociaż inaczej uzasadniali powyższą 
tezę. Św. Bonawentura stał na stanowisku, że w  Chrystusie jest tylko jedno 
suppositum  i że relacje należą w łaśnie do su ppositum  (rela tiones sunt 
suppositorum ), w  Chrystusie jest tylko jedna realna relacja synowska -
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uważa, że odtąd wcielenie Chrystusa będzie zawierało w  sobie synow
ski stosunek nie tylko do Ojca niebieskiego, lecz także do Maryi, ziem
skiej M atki Syna Bożego”211. Pomiędzy Sercem M atki a Sercem Jezu
sa od początku nawiązuje się łączność: ..wspaniała jedność Serc!211. 
Maryja jest ściśle zjednoczona nierozerwalnym wezlem macierzyństwa 
[podkr. moje, WS] ze Słowem Wcielonym213, zjednoczona w  Duchu 
Świętym błogosławiona wiezia M atki i Syna214. N ikt tak jak Maryja 
nie zna Syna Bożego, bo przecież ten Syn Przedwiecznego Ojca stał 
się przy  zwiastowaniu Jej Synem”215. Bycie M atką spow odow ało 
głęboka zażyłość, nadzwyczajną i niepow tarzalna głębię w  więzi 
panującej między M atką a Synem216. Więź ta trwa nadal: Któż lepiej 
niż Maryja, zespolona obecnie w  chwale ze swoim Synem, mógłby 
wstawiać się za nam i”117. Ona jako Matka „należy do Chrystusa w  
sposób najpełniejszy: w  rzeczy samej - także On należy do Niej - jako 
Syn do M atki218.

Trzeba również zauważyć, że Maryja była M atką nie tylko w spo
sób biologiczny. Macierzyństwo to również troska o żywienie i wy
chow yw anie dziecka219. Papież w ychow an ie  ok reśla  n a tu ra l
nym  przedłużeniem  zrodzenia. Dziewicy z N azaretu  przysługuje

w  odniesien iu  do Ojca; nie m ożna zatem  zasadnie przyjm ować realnej 
synowskiej relacji Chrystusa do Maryi (In III Sent., dist. 8, a. 2 q. 2. Opera 
omnia, t. 3, 193 nn). Św. Tomasz z kolei w  swej argumentacji powoływał się na 
zasadę: W  relacje wchodzą osoby - relationes sunt personarum. Oznacza to, że 
w  relacje wchodzi boska Osoba Chrystusa. Jedność osoby w  Chrystusie (tylko 
boska) determ inuje do przyjęcia tylko jednego rzeczyw istego synostw a  
zapodm iotowanego w  Osobie Bożej. Wcielenie dokonało się w  określonym  
czasie, co pow oduje, że synowska relacja do M aryi jest uwarunkowana 
czasowo, stąd też nie może być orzekana o Bożej Osobie. W  Bogu nie może
pojawiać się żadna czasowa relacja którejś z Osób Boskich, wprowadzałaby 
bow iem  nierów ność w  Bogu. Dopuszczalne jest jedynie przyjęcie myślnej 
synowskiej relacji Słowa Wcielonego do Maryi (Sth III, q. 35). To klasyczne 
stanowisko średniowiecznej teologii odrzucił bł. Jan Duns Szkot. Synowską
relację Słowa do Maryi uznał za realną, ontyczną a nie tylko myślną. Szkot
odróżnił synostwo względem Ojca od synostwa względem Matki: Odnośnie 
do tej kwestii mówię, że czym  innym jest synostwo w  Chrystusie odnośnie do Ojca, 
a czym  innym odnośnie do Matki, oba jednak są realne (Reportata Parisiensia III, 
d. 8 q. unica n. 10.). Zauważa w  Chrystusie dwa realne narodzenia, dwie
realne natury i dwa realne synostwa. Wynika to z jego koncepcji synostwa,
które rozumie jako trwałą właściwość rozumnej natury podobnej co do natury 
do tego, od kogo pochodzi. O liczbie synostw rozstrzyga liczba aktualnie 
istniejących natur i narodzin. Bezdyskusyjna jest realność odw iecznego  
synostwa (filiatio aeterna) w  stosunku do Ojca. Realność synostwa histo
rycznego (filiatio temporalis) wynika z realności terminów, między którymi za
chodzi relacja. Jeśli realna jest Matka Jezusa (jeden termin relacji) i realna jest
ludzka natura Chrystusa (drugi term in relacji), to trzeba uznać realność
synowskiej relacji Chrystusa do swojej Matki. Zob. S. C. NAPIÓRKOWSKI, 
M aria nel m istero  d e ll’in carn azion e..., 5 9 9 -6 0 0 ; szerzej zob. T EN Ż E, 
Zjednoczenie Maryi z  Chrystusem wedlugjana Dunsa Szkota, „Studia Theologica 
Varsaviensia” 11(1973) nr 1, 127-140.



tytuł M atki Bożej nie tylko z faktu poczęcia i zrodzenia Syna Boże
go, lecz również z faktu towarzyszenia Jezusowi w  Jego ludzkim 
wzrastaniu. Jezus jako człowiek przyszedł na świat we wszystkim 
podobny do ludzi oprócz grzechu (por. H br 4, 15). To podobień
stwo domagało się procesu wychowawczego rodziców jak w  przy
padku każdego człowieka. To zadanie względem Jezusa przypadło 
Józefow i i M aryi. Bóg napełnił M aryję szczególnymi darami ko 
niecznymi do pełnienia przez Nią funkcji matki i wychowawczyni. 
Papież zakłada szczególne oddziaływanie M aryi na swego Syna przez 
przykład Jej życia, zwłaszcza jako w zór postępowania i przykład  
doskonałej miłości do Boga i braci. To O na wraz ze św. Józefem 
wprowadziła Jezusa w obrzędy i przepisy Prawa, uczyła modlitwy, 
historii Izraela. Pom agała swemu Synowi wzrastać w  mądrości, 
w  latach i w  łasce (Łk 2, 52) oraz przygotoivywac się do pełnienia 
Jego misji110. Będąc M atką i wychowawczynią, zaszczepiała M u ła
godność i delikatną moc swojego charakteru, bogactwo swej wraż
liwości221. Kształtowała Jezusa jako człowieka, wprowadzając Go 
- wraz z Józefem - w  tradycje ludu wybranego, ucząc Go miłości do 
Bożego Prawa, przekazując M u duchowość „ubogich Pana”. Ona  
pomagała M u rozwijać inteligencję; Ona wywarła zbawienny wpływ  
na kształtowanie się Jego temperamentu. Wiedza o tym , że Dziecko 
Ją przewyższa, jest bowiem  Synem N a jn iższego  (por. Łk 1, 32), 
bynajmniej nie umniejszała troski o Jego ludzką formację (por. Łk 
2, 51). M ożem y z  całą pewnością stwierdzić: w  Sercu Chrystusa 
jaśnieje wspaniałe dzieło Ducha Świętego; jednak lśni w  nim także 
blask Serca Jego M atki111. Rolę M aryi jako M atki - wychowawczy
ni m ożna określić, za Cz. Bartnikiem, jako macierzyństwo osobo
wościowe, w  którym  M aryja kształtowała psychikę Jezusa, w pro

211 JAN PAWEL II, W stawiennictwo Maryi, 620-621.
212 TENŻE, Siedlisko sprawiedliwości (30 .06 .1985), APP II, 426.
213 TENŻE, Wielka Tajemnica Maryjna (8 .12 .1983), APP II, 264.
214 TENŻE, Macierzyńskie serce Maryi (17 .08.1980), APP I, 266.
2i s TENŻE, Upodobanie Ojca (8 .07 .1984), APP II, 322.
2,6 TENŻE, Maryja w  życiu ukrytym Jezusa (29 .01 .1997), LO 18(1997) nr 3, 35.
217 TENZE, Jesteście Kościołem i jesteście Chrystusem żyjącym  w  świecie wiejskim

(6 .05 .1980), N P III, 1, 500.
218  TENŻE, Źródło nadziei na życie wieczne (15.08.1980), NP III, 2, 220.
219 TENŻE, Doskonała wychowaw czyni odwiecznego Kapłana (5 .08 .1990), APP 

ГѴ, 229.
220 TEN ŻE, W ychow aw czyn i Syna B ożego..., 52; TEN ŻE, Szkoła katolicka  

(27.10.1996), LO 18(1997) nr 1, 45.
221 TENŻE, Matka Syna Bożego..., 26.
222 TENŻE, Serce Jezusa, w  łonie M atki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone

(2 .07 .1989), APP IV, 90-91.
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wadzała w  życie, w pracę, przygotowywała Jego pierwiastek ludz
ki do spotkania z tajemnicą Ojca223.

W  kontekście wychowawczego wpływu M aryi na osobę Jezu
sa w arto  zwrócić uwagę na ścisłą relację, jaka zachodzi między 
Chrystusem - Kapłanem a Jego M atką. Maryja wypowiadając swoje 
tak stała się M atką Chrystusa Najwyższego Kapłana. Dzięki Jej fiat 
Syn Boży stał się człowiekiem, przyjmując ludzką naturę, w której 
m ógł dokonać kapłańskiej ofiary poprzez swoją śm ierć i zm ar
twychwstanie. Przyjęcie ludzkiej natury było ku temu koniecznym 
warunkiem. Papież zauważa korespondencję między postawą Jezusa 
kapłana, którą wyraża List do Hebrajczyków  (10, 5. 7): Ofiary ani 
daru nie chciałeś', ales' m i utworzył ciało [...]. Wtedy rzekłem: O to  
idę -  [...] abym spełniał wolę Twoją, Boże, a odpowiedzią Maryi: 
O to ja służebnica Pańska, niech m i się stanie według twego słowa! 
(Łk 1, 38). To podobieństwo postaw świadczy o doskonałej harmonii 
m iędzy M aryją a Jej Synem. Ta doskonała harm onia św iadczy  
o tym , że między macierzyństwem M aryi a kapłaństwem Chrystu
sa zawiązana została głęboka, ścisła relacja. Rola M aryi jako M atki 
Jezusa nie ograniczyła się tylko do Jego poczęcia i urodzenia. Jej 
M acierzyńska funkcja polegała rów nież na uczestnictwie w  Jego 
formacji moralnej. W ychowywała G o zgodnie z Jego kapłańskim 
posłannictwem. „Tak” Maryi m ożem y więc uznać za przyjęcie istot
nej prawdy o Chrystusowym kapłaństwie oraz zgodę na współpra
cę w  jego realizacji w  świecić·1*.

Jan Paweł II zauważa jeszcze jeden, można by rzec nadprzyro
dzony, aspekt macierzyńskiej relacji M aryi do Jezusa: Więź między 
Jezusem a „pełną łaski” znacznie przewyższa tę, która normalnie ist
nieje między matką a dzieckiem, ponieważ zakorzeniona jest w  szcze
gólnym  wymiarze nadprzyrodzonym i pogłębiona dzięki szczególne
m u dostosowaniu się obojga do woli Bożej125. Macierzyństwo Maryi 
realizuje się nie tylko w funkcji biologicznej czy wychowawczej, lecz 
jest również przylgnięciem do Jezusa wiarą, co czyni z Niej pierw

223 Zob. CZ. S. BARTNIK, M aryja jako Ż yw a Pamięć Kościoła. Z  mariologii Jana 
Pawła II, w: „Zeby nie ustala wiara”. Katolicki Uniwersytet Lubelski przed w izytą  
Ojca Świętego Jana Pawia II, Lublin 1989, 114; por. TENŻE, Idea polskości, 
Lublin 1996, 189-190. Próba zarysowania mariologii Jana Pawia II przed 
wydaniem „Redemptoris Mater”, ze zwróceniem uwagi na aspekt relacyjności 
Maryi do Chrystusa, Kościoła i ludzkości, zob. TENŻE, Polska Ikona słowna  
M aryi według Karola W ojtyły, „Ateneum Kapłańskie” 99(1982) 66-76.

224 JAN PAWEŁ II, N abożeństwo do M atki Bożej w  życiu prezbitera (30 .06 .1993), 
LO 14(1993) nr 8 -9 ,4 7 ; TENŻE, W  służbie Najwyższego i Wiecznego Kapłana
(7 .11 .1996), LO 18(1997) nr 1, 25.

225 TENŻE, Maryja w  życiu ukrytym Jezusa..., 35.



szą uczennicę Jej Syna226. Maryję łączyła z  Jej Boskim Synem więź 
szczególna: z  jednej strony była Jego uległą uczennicą, rozważającą 
Jego słowa w  głębi serca, z  drugiej strony, jako matka i wychowaw
czyni, wspomagała Jego ludzkie wzrastanie „w mądrości, w  latach 
i w  łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, S 2 f17.

3. Maryja a Duch Święty

Współczesna teologia (podobnie jak nauczanie Ojców Kościo
ła) przypomina ścisły związek Ducha Świętego z M atką Słowa Wcie
lonego. Teologowie są zasadniczo zgodni co do tego, że całe życie 
M aryi było do głębi przeniknięte czynną, dynamiczną i uświęcają
cą obecnością Ducha Świętego228. Jednak najważniejszym m om en
tem  obecności Ducha Świętego w  życiu M aryi było Wcielenie, gdzie 
m oc Ducha dokonała w  Dziewicy z N azaretu (za Jej zgodą) naj
bardziej zdumiewającego dzieła zjednoczenia Boga z człowiekiem 
i uczyniła Ją „zbawczobrzemienną”229. Podobnie sprawę ujmuje Jan 
Paweł II, dla którego misterium Wcielenia jest centralnym punktem  
odniesienia w  ukazywaniu relacji „Maryja a Duch Święty”. Poboż
ność chrześcijańska, chcąc przybliżyć związek M aryi z Duchem  
Świętym, nadawała Jej liczne tytuły. Wśród nich dwa zasługują na 
szczególną uwagę z racji posługiwania się nimi przez Papieża: Świą
tynia Ducha i Oblubienica Ducha Świętego. Stąd też form uły te 
zostaną poddane teologicznej refleksji w  celu wydobycia z nich tre
ści teologicznej.

RM 20.
227 JAN PAWEŁ II, Misja kobiety w  dziedzinie wychowania (30.07.1995), LO 16(1995) 

nr 10,53.
228 Zob. L. BALTER, Rola Ducha Świętego w  życiu Maryi, w: M atka Odkupiciela. 

Komentarz do encykliki Redemptoris Mater, red. ST. GRZYBEK, Kraków 1988, 
137; TENŻE, Duch Święty w  tajemnicy Maryi i Kościoła, w: Matka Jezusa 
pośród pielgrzymującego Kościoła, red. J. S. GAJEK, К. РЕК, Warszawa 1993, 
243-257; Z. KIJAS, Pnęumatologiczny charakter życia M aryi według Pawia 
Evdokim owa, w: TAMŻE, 259-276; M. WSZOŁEK, Pneumahagijna zasada 
odnow y kultu maryjnego, w: Nauczycielka i Matka. Adhortacja Pawia VI Marialis 
cultus na tem at rozwoju należycie pojętego kultu maryjnego. Tekst i komentarze, 
red. S. C. NAPIÓRKOWSKI, Lublin 1991, 198-206; S. GRĘŚ,Maryja wzorem  
Życia w  Duchu Świętym, W łocławek 1995. Obszerną bibliografię poświęconą 
zagadnieniu Maryja a Duch Święty podaje: R. KARWACKI, Najświętsza Maryja 
Panna a Duch Święty, „Summarium” 11-12(1982-1983) 125-134.

229 S. C. NAPIÓRKOWSKI, Główne idee Marialis cultus, w: Jak czcić Matkę Bożą? 
Adhortacja apostolska papieża Pawia VI Marialis cultus o  należytym kształtowaniu 
i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny. Przygotował do wydania i wstępem  
opatrzył Stanisław Celestyn Napiórkowski, franciszkanin, Niepokalanów 1986  
[błędnie podano 1984], 11.
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3 .1 . D u ch  Św ięty  a M ary ja  w  M is te riu m  W cielenia

Przyczyną dzieła Wcielenia jest cała Trójca Święta. Ewangelie oraz 
Ojcowie przypisują to dzieło Duchowi Świętemu230. Jan Paweł II nazy
wa je dziełem największym231, najwspanialszym i najdoskonalszym232; 
najwyższym233, najpełniejszym objawieniem mocy Ducha Świętego234. 
Prawdę o szczególnym udziale Ducha Świętego we wcieleniu Boskiego 
Logosu, Papież oddaje bogactwem  sform ułowań: M aryja poczęła 
z  Ducha235, w  mocy Ducha236, mocą Ducha237, za sprawą Ducha13*, dzię
ki interwencji Ducha239, za pośrednictwem Ducha240, przez działanie 
Ducha241. Wyrażenia te niosą w  sobie bardzo głęboki przekaz treści teo
logicznej. Podkreślają w  różny sposób szczególną rolę Trzeciej Osoby 
Boskiej w  dziewiczym poczęciu Jezusa, powstaniu Jego człowieczeń
stwa, jedności hipostatycznej i świętości.

230 JAN PAWEŁ II, Działanie Ducha Świętego w  tajemnicy Wcielenia (6 .06 .1990), 
W W D  192; T E N Ż E , Tajem nica W cielenia. D uch Ś w ię ty  au torem  unii 
hipostatycznej (23.05.1990), W W D 190. Por. R. KARWACKI,Problem Theotókos 
w  aspekcie teologicznym, w: M aryja w  Tajemnicy Chrystusa..., 60-62.

231 [...] poczęcie [...] i narodziny Jezusa Chrystusa są największym  [podkr. moje, WS] 
dziełem, jakiego dokonał Duch Święty w  dziejach stworzenia oraz w  dziejach 
zbawienia. DV 50; [...] największym  [podkr. moje, WS] dziełem, jakiego dokonał 
Duch Święty, dziełem, od którego wszystkie inne są w  stałym odniesieniu i z  którego 
czerpią jak ze źródła, jest właśnie dzieło Wcielenia Słowa Przedwiecznego w  łonie 
M aryi Dziewicy. JAN PAWEŁ II, List do Episkopatu Kościoła Katolickiego..., 3 98 ; 
por. TENŻE, Ojczyzna jest darem i zadaniem  (3.05.1981), APP I, 368; TENŻE, 
Świadectwo Nadziei, którą Kościół chce zwiastować wszystkim łudziom( 8.12.1981), 
NP i y  2, 395; TENŻE, Tajemnica Wcielenia..., 189.

232 Tb najwspanialsze [podkr. moje, WS] dzieło, jakiego dokonał Duch Święty poprzez 
Wcielenie, czyli „uczłowieczenie” Słowa Przedwiecznego, Boga-Syna, dokonało się 
w  Dziewicy z  Nazaretu [...]. Tak więc dziełem Ducha Przenajświętszego, dziełem  
najdoskonalszym  [podkr. moje, WS] w  dziejach stworzenia i zbawienia jest 
równocześnie to, że Syn Boży wspólistotny Ojcu Przedwiecznemu stal się człowiekiem  
- oraz to, że Maryja z  Nazaretu, służebnica Pańska z  rodu Dawida, stała się prawdziwą 
Matką Boga: Theotókos. TENŻE, Całą rodzinę ludzką Tobie, Matko, zawierzamy
(7.06.1981), NP IV, 1, 596.

233 TENŻE, Działanie Ducha Świętego w  tajemnicy Wcielenia (6 .06 .1990), W W D  
192.

234 TENŻE, Znaczenie dziewiczego poczęcia Jezusa (31 .07.1996), LO 17(1996) 
nr 10, 22.

235 TENŻE, Ojczyzna jest darem i zadaniem ..., 368.
236 TENŻE, Jezus Chrystus przychodzi w  m ocy Ducha Świętego (5 .08 .1987), WWJ 

214 -2 1 5 .
237 TENŻE, W  Maryi rozpoczyna się historyczna misja Syna w  Duchu Świętym

(21 .11 .1979), NP II, 2, 405.
238 T E N Ż E , Tajem nica W cielenia..., 190; T E N Ż E , M aryja w  perspek tyw ie  

trynitam ej..., 42; TENŻE, O jczyzna jest darem i zadaniem..., 368; TENŻE, 
Serce Jezusa..., 90.

239 TENŻE, Tajemnica Wcielenia: „I poczęła z  Ducha Świętego”..., 179.
240 TENŻE, Ojczyzna jest darem i zadaniem ..., 368.
241 TENŻE, Tajemnica Wcielenia: „I poczęła  г Ducha Świętego”..., 181.



Duch Święty we Wcieleniu objawia się jako ten, który „daje ży
cie”. Papież wyjaśnia: Nie chodzi tylko o owo „tchnienie życia”, któ
re jest cechą istot żyjących, ale o życie samego Boga: życie Boskie. 
Duch Święty, który jest w  Bogu niejako tchnieniem Miłości, Darem 
absolutnym  (nie stw orzonym ) Boskich Osób, we Wcieleniu Słowa 
działa jako tchnienie tejże Miłości do człowieka: do samego Jezusa, 
do natury ludzkiej242. Duch Święty daje Jezusowi nie tylko życie ludz
kie, ale również z racji unii hipostatycznej obdarza Go życiem Bożym.

Jan Pawel II m ocno akcentuje szczególną rolę Ducha Świętego 
w przygotowywaniu M aryi do Bożomacierzyńskiej funkcji. Duch 
Święty sprawia, że Maryja jest w  pełni przygotowana na to, by stać 
się Matką Syna Bożego243. Pierwszym etapem tego przygotowania było 
Niepokalane Poczęcie. Duch Święty zstępuje na Maryję, w  Niej dzia
ła - mówiąc chronologicznie - jeszcze przed Wcieleniem, to jest w  Jej 
Niepokalanym Poczęciu. Dokonuje się to przez wzgląd na Chrystusa, 
Jej Syna, w  ponadczasowym kontekście tajemnicy Wcielenia. Niepo
kalane Poczęcie jest Jej zaantycypowanym  udziałem w  dobrodziej
stwach Wcielenia i Odkupienia, w  których „dar z siebie” Boga dla 
człowieka osiąga swój szczyt i pełnię. Jest to dzieło Ducha Świętego244. 
Duch Święty jest sprawcą uświęcenia Niepokalanej M ary?45. O w o
cem działania Ducha Świętego jest pełnia łaski przygotowująca Maryję 
do bycia M atką Syna Bożego246. Warto zwrócić uwagę na tę pneu- 
matologiczną interpretację Niepokalanego Poczęcia.

Duch Święty przygotowywał M aryję do nadzwyczajnego m a
cierzyństwa poprzez Dziewictwo247. Maryja wybrała ideał dziewic-

242 TENŻE, Tajemnica Wcielenia..., 190.
243 TENŻE, Tajemnica Wcielenia: „I poczęła z  Ducha Świętego”..., 180.
244 TENŻE, Duch Święty i Maryja: wzór osobistego związku Boga i człowieka. ..,183-184.
245 TENŻE, Działanie Ducha Świętego w  tajemnicy Wcielenia..., 193.
246 TENŻE, Tajemnica Wcielenia: „I poczęła z  Ducha Świętego”..., 180.
247 TENŻE, Błogosławiona Dziewica Maryja a życie konsekrowane..., 561 ; TENŻE, 

Maryja - wzór dziew ictw a..., 24.
248 Podjętą przez Maryję decyzję o dziewictwie można w ytłum aczyć tylko i wyłącznie 

działaniem Ducha Świętego. TENŻE, Tajemnica Wcielenia: „I poczęła z  Ducha 
Świętego”..., 180; N ależy zatem  uznać, że Maryja wybrała ideał dziewictw a pod  
w pływ em  nadzwyczajnego natchnienia tego samego Ducha Świętego, który  
w  całej późniejszej historii Kościoła będzie prowadził bardzo wiele kobiet drogą 
dziew icze j konsekracji. T E N Ż E , P ostanow ien ie zachow an ia  d ziew ic tw a  
(24.07.1996), LO 17(1996) nr 10, 21; Wybierając życie w  dziewictw ie, m łoda  
niewiasta z  Nazaretu odpowiadała na wewnętrzne powołanie, to  znaczy na 
natchnienie Ducha Świętego, który ukazywał Jej znaczenie i wartość dziewiczego 
daru z samej siebie. TENŻE, Maryja - wzór dziewictwa. ..,23 ; Zresztą Duch Święty, 
który natchnął Maryję do w yboru dziewictw a w  perspektywie Wcielenia i który  
pragnął, by dokonało się ono w  środowisku rodzinnym sprzyjającym wychowaniu 
Dziecięcia, mógł również sprawić, by w  Józefie zrodził się ideal dziewictwa  TENŻE, 
D ziewicza jedność M aryi i Józefa (21 .08 .1996), LO 17(1996) nr 10, 24; Wola
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twa pod wpływem nadzwyczajnego natchnienia Ducha Świętego248 
i zachowała je dzięki Jego mocy249.

M aryja w  momencie Zwiastowania doświadczyła zesłania D u
cha Świętego250, które Papież określa jako: nadzwyczajne wylanie 
miłości Bożej251. Dzięki tem u zstąpieniu Ducha Świętego w  chwili 
Zwiastowania, M aryja została w  sposób jedyny i niepow tarzalny 
zespolona z tajemnicą Chrystusa252. W  chwili Zwiastowania otrzy
mała szczególną pełnię Ducha Świętego. Ta szczególna pełnia ozna
cza m.in. pełnię m odlitwy253.

W  fakcie zstąpienia Ducha Świętego na Maryję w  Zwiastowa
niu pojawia się coś nowego i oryginalnego w stosunku do zapowiedzi 
Starego Testamentu, który mówił tylko o zstąpieniu Ducha na przy
szłego M esjasza: I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się 
odrośl z  jego korzeni. I  spocznie na niej Duch Pański (Iz 11, 1-2); 
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił (Iz 61, 1). Tym
czasem w Łukaszowym opisie D uch Święty zstępuje na M aryję. 
Nowość polega na tym, że zstąpienie Ducha dotyczy kobiety. Zda
niem Papieża dzięki tem u zostaje uwydatniona w sposób szczegól
ny rola niewiasty we W cieleniu, jak również szczególna więź po 
między niewiastą a Duchem  Świętym254.

Ojciec Święty podkreśla współdziałanie M aryi z Duchem Świę
tym w tajemnicy Wcielenia. Nazywa Maryję pierwszą współpracow
nicą M ocy Najwyższego, która osłoniła Ją w  m om encie Zw iasto
wania przez pełne blasku zstąpienie Ducha Świętego (por. Łk 1, 
35J 255. M aryja zawsze posłuszna działaniu Ducha Świętego256 była 
mu najbardziej ze wszystkich ludzi oddana, najpełniej poznała moc 
Ducha Świętego przez fakt poczęcia Słowa w dziewiczym łonie257;

Maryi, by zachow ać dziew ictw o w  środowisku, w  którym  ten ideai nie był 
rozpowszechniony, jest zaskakująca. Jej decyzja jest owocem specjalnej łaski Ducha 
Świętego. TENŻE, Błogosławiona Dziewica Maryja a życie konsekrowane..., 5 60.

249 TENŻE, W  imieniu Jezus - pełnia człowieczeństwa (1.01.1991), LO 12(1991) nr 
2-3, 33.

“ o TENŻE, Matka nieustającej pom ocy  (25 .05.1987), LO 8(1987) nr 6, 12.
251 TENŻE, M iłość tajemnicą historii zbawienia. Przesłanie papieskie do kardynałów  

i biskupów, przyjaciół ruchu „Focolari” (6 .02 .1997), LO 18(1997) nr 4-5 , 8.
252 TENŻE, Udział Maryi w  oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego (28.06.1989), 

WWD 33.
253 TENŻE, Z Maryją rozważam y tajemnice odkupienia świata  (2 .10 .1982), LO 

4(1983) nr 7, 20.
254 TENŻE, Tajemnica Wcielenia: „I poczęła z  Ducha Świętego”..., 179.
255 TENŻE, List do Episkopatu Kościoła Katolickiego..., 395.
256 TENŻE, Świadek Ewangelii (26 .12 .1997), LO 19(1998) nr 2, 21.
257 TENŻE, Całą rodzinę ludzką Tobie, M atko, zawierzam y (7 .06 .1981), NP IV, 1, 

596 ; TENŻE, A kt zawierzenia. M odlitwa przed ołtarzem „Salus Popułi Romani” 
w  bazylice M atki Boskiej Większej (8 .12 .1981), N P IV, 2, 396.



jest wzniosłym przykładem  uległości Duchowi Świętemu258, przy
kładem  w spółpracy z Duchem  Świętym259, najw yższym  świadec
tw em  tego, czego Duch Boży dokonać może w  człowieku, gdy od
nawia go od wewnątrz [...] odpowiada pełnym wierności posłuszeń
stwem  [...] na każde poruszenia Ducha Świętego160.

W  tajemnicy zwiastowania Bóg czeka na akt przyzwolenia M a
ryi, na dokonanie w  Niej przez Ducha Świętego dzieła Wcielenia. 
Stąd też Wcielenie będące dziełem Ducha Świętego zawiera w  so
bie rów nież akt wolnej woli człowieka. O dpow iedź dana przez 
Dziewicę z Nazaretu jest owocem działania Ducha Świętego w Jej 
osobie i jest wyrazem miłości, jaka rodzi się w  człowieku na sku
tek obecności w  Niej Ducha Świętego, który jest Miłością261. Z  tego 
też względu Papież określa poczęcie Jezusa jako owoc współpracy 
M aryi z D uchem  Świętym262.

3 .2 . „P rzy b y tek  D u c h a  Ś w ię tego”

Chrześcijanie od bardzo dawna, chcąc w  jakiś sposób wypo
wiedzieć ścisły związek, jaki zachodzi między M aryją a Duchem  
Świętym, nadawali Jej różne tytuły: Mieszkanie Ducha Świętego163, 
Świątynia Ducha Świętego164, Przybytek (Sanktuarium, Sacrarium) 
Ducha Świętego165. Tym ostatnim  dość często posługuje się Jan  
Paweł II266. Tytuł ten zawiera bogaty przekaz teologiczny.

Analogię świątyni (templum) często stosowano w tytułach ma
ryjnych: Templum animatum  (ożywiona), Templum castitatis (czysto-

258 TENŻE, Veni, Sancte Spiritus (7 .06 .1981), APP 1,381; TENŻE, W  mocy Ducha 
Świetego (21 .12 .1997), LO 19(1998) nr 2, 16; por. ST. NOWAK, Maryja 
wzorem  posłuszeństwa, nadziei i pokory wobec głosu Ducha Świętego, w: Duch 
Święty i Jego obecność w  Kościele. Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski. 
Program Duszpasterski na rok 1997/98, Katowice 1997, 419.

259 JAN PAWEŁ II, Świętość najgłębszym wymiarem misyjności Kościoła (14.10.1979), 
APP I, 140.

260 TENZE, Obecność Maryi w  Kościele (22 .05 .1983), APP II, 196.
261 TENŻE, Duch Święty i Maryja: w zór osobistego związku Boga i człowieka..., 184- 

185. Także pod  w pływ em  działania Ducha Świętego Maryja udziela odpowiedzi, 
będącej św iadom ym  aktem  ludzkiej wolności. TENŻE, Duch Święty i Maryja: 
M odel związku oblubieńczego m iędzy Bogiem i ludźm i (2 .05 .1990), WWD 186;

262 TENZE, Znaczenie dziewiczego poczęcia Jezusa..., 22.
263 N p. JAN DAMASCEŃSKI, Homilia in nativitatem  B.V. Mariae·. PG 96, 676.
264 N p. ANDRZEJ Z KRETY, Oratio V. In sanctissimae Deiparae Dominae nostrae 

Annuntiationem: PG 97, 896; Rupert z Deutz, D e glorificatione Trinitatis et 
processione Sancti Spiritus. Liber septimus, cap. XIII: PL 169, 155 („Sponsa 
Patris, Sponsa et Mater Filii, Templum Spiritus Sancti”); Helinand z Froidmont, 
Sermo XIX. In Assumptione BMV: PL 212, 638; zob. K. WITTKEMPER, Heiliger 
Geist.II. D ogmatik, w: Marienlexikon, t. 3, St. Ottilien 1991, 111.
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sci), Templum conditum  non m anu hominis (zbudowana nie ręką 
ludzką), Templum Dei (Boga), Templum Deitatis (Bóstwa), Templum  
divinitatis (boskości), Templum Domini (Pana), Templum gratiae (ła
ski), Templum Jezu Christi (Jezusa Chrystusa), Templum iustitiae 
(sprawiedliwości), Templum maiestatis summae  (najwyższego maje
statu), Templum numinis veri (prawdziwej wolności), Templum pa
rvi et magni (małości i wielkości), Templum pietatis (pobożności), 
Templum plenum Sancti Spiritus (pełna Ducha Świętego), Templum  
Spiritus Sancti (Ducha Świętego), Templum puritatis (czystości), Tem
plum Salomonis (Salomona), Templum Salvatoris (Zbawiciela), Tem
plum sanctitatis (świętości), Templum tale elegit Pater Filio (jaką Oj
ciec wybrał Synowi), Templum Trinitatis (Trójcy), Templum veritatis 
(prawdy), Templum vitae (życia)267. Wszystkie te tytuły wyrażają szcze
gólną obecność w  M aryi jakiejś nadprzyrodzonej rzeczywistości, 
zgodnie zresztą ze znaczeniem słow a „świątynia” w  Biblii, gdzie 
świątynia oznacza miejsce zamieszkania przez bóstwo268.

Tak też należy odczytać pierw szorzędne znaczenie maryjnej 
form uły Świątynia Ducha Świętego: M aryja jest pełna obecności 
Ducha Świętego, O n w Niej zamieszkuje jak w  świątyni269. Tytuł 
ten, zdaniem  Papieża, podkreśla szczególną więź obecności, m iło
ści i współpracy, jaka łączy M aryję z  D uchem  Święty n i 70. Z  p o 
wyższej wypowiedzi wynika, że obecność ta ma charakter dynamicz

265 Powszechnie przyjmuje się za twórcę tytułu „Przybytek (sacrarium) Ducha 
Św iętego” św. Izydora z Sewilli (De ortu  et obitu Patrum 67  III, PL 83 148). 
Bardzo upowszechnił ten tytuł św. Tomasz z Akwinu; por. M . WSZOŁEK, 
Pneumahagijna zasada odnow y kultu maryjnego..., 206, zwłaszcza przyp. 62; 
Terminem „Przybytek Ducha Swietego” odnośnie do Maryi posłużył się Sobór 
w  LG 53.

266 j a n  PAWEŁ II, M acierzyństwo M aryi i Kościoła (8 .01 .1984), APP II, 274; 
TENŻE, M odlitwa do M atki Bożej (15 .06 .1984), w: Jan Pawel II w  Austrii..., 
Warszawa 1988, 236; TENŻE, Afa zawierzenia Kolumbii..., 14; TENŻE, Wielka 
Duchowa Matka, Watykan (31 .05 .1987), APP III, 216; TENŻE, U progu Roku 
M aryjnego  (7 .0 6 .1 9 8 7 ) , APP III, 2 1 7 ; RM  9; TENŻE, M aryja w zorem  
doskonałości (11 .021988), LO 9(1988) nr 2 ,2 5 ; LO 17(1996) nr 4 ,1 4 ; TENŻE, 
Maryja w  perspektywie trynitamej..., 42; TENŻE, M odlitwa na pierwszy rok 
przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000  (30.11.1996), LO 18(1997) 
nr 1, 66; TENŻE, Maryja - najznakomitszy członek Kościoła (30.07.1997), LO 
18(1997) nr 10, 43; TENŻE, W zór dziew ictw a Kościoła (20 .08.1997), LO 
18(1997) nr 11 ,23; TENŻE, Przyjdź, Duchu Święty! (31.05.1998), LO 19(1998) 
nr 8-9, 41; VC 28.

267 G. M . LECHNER, Tempel, w: Marienlexikon, t. 6, St. Ottilien 1994, 367.
268 Zob. F. ZORELL, Lexicon graecum N ovi Testamenti, Paris 1961, kol. 606; 

F. SIEG, Sens terminów „hieron“ i „naos” w  N ow ym  Testamencie, „Ruch Biblijny 
i Liturgiczny” 42(1989), 336-337; F. AMIOT, Świątynia, STB 963-969.

269 P. J. GALOT, Prospettive metodologiche..., 52.
270 JAN PAWEŁ II, Maryja - najznakomitszy członek Kościoła (30 .07.1997), LO 

18(1997) nr 10, 43.



ny, której owocem jest Wcielony Syn Boży271. Zdaniem  St. Gręsia, 
słowo „przybytek”, oznaczające najbardziej świętą (intymną) część 
świątyni, wskazuje na w yjątkow o intym ną relację zachodzącą po
między Nią a Duchem Świętym, który wprowadza Maryję w  pełnię 
swojej obecności i działania; podkreśla niezwykłą godność M aryi 
oraz Jej wyjątkową świętość272.

Zamieszkanie Ducha Świętego w  Maryi Jan Paweł II umieszcza 
przede wszystkim na fundamencie łaski273. Ojciec Święty za św. To
maszem podkreśla szczególny sposób obecności Boga w każdym 
człowieku, różny od Jego obecności jako początku i mocy, utrzymu
jącej każdą istotę w  istnieniu zgodnie z jej naturą. Bóg jest obecny 
„w nowy sposób” w człowieku, jeśli ten otwiera się na Boga, przy
stępuje do Niego, przyjmując dar łaski, przez który może Go poznać 
i ukochać miłością nadprzyrodzoną, jako Gościa swej duszy, stającej 
się Jego świętym przybytkiem 274. W  sposób bardziej wzniosły i do
skonały urzeczywistnił Bóg swoją obecność w  człowieczeństwie Je
zusa, tym samym również w  M aryi, poczynającej Słowo, stał się 
obecny w sposób specjalny i uprzywilejowany275. Bóg zamieszkuje 
w  Maryi, udzielając się Jej w  Troistości Osób. W  tym kontekście Duch 
Święty jawi się jako Ten, który w  pewnym  sensie „usuwa dystans” 
między Bogiem i człowiekiem. Jest Osobą, w  której Bóg przybliża się 
do człowieka w  jego ludzkiej naturze, aby „dać siebie” człowiekowi 
w  swoim Bóstwie i aby urzeczywistnić w  człowieku - w  każdym czło
wieku - nowy sposób zjednoczenia i obecności176. Łaska, rozumiana 
przez Papieża jako zbawcze udzielanie się Boga, osiąga swój szczyt w 
tajemnicy Wcielenia. M aryja jest „łaski pełna”, jako taka jest Rodzi
cielką Syna Bożego, a przez to najbardziej um iłow aną córą Ojca 
i świętym przybytkiem Ducha Świętego; dzięki zaś temu darowi szcze
gólnej laski góruje wielce nad wszystkim i innym i stw orzeniam P7. 
Pełnia łaski w  M aryi jest owocem Działania Ducha Świętego w  per
spektywie Wcielenia178. W  Niej jako Przybytku Ducha Świętego nowe 
stworzenie jaśnieje pełnym  blaskiem279.

271 M . WSZOŁEK, Pneumahagijna zasada odnow y kultu maryjnego..., 207.
272 S. GRĘŚ, Sanktuarium Ducha Świętego, „Communio” 3(1983) nr 5, 81-82.
273 K. WITTKEMPER, Dreifaltigkeit. I. Dogmatik, w: Marienlexikon, t. 2, 239.
274 JAN PAWEŁ II, Duch Święty i Maryja: wzór osobistego związku Boga i człowieka..., 

182.
27·* TAMŻE, 182-183.
27« TAMŻE, 183.
277 RM 9; por. Pełna jest ziemia Twego Ducha Panie. Oficjalny dokum ent Komisji 

Teologiczno-Historycznej Wielkiego Jubileuszu Roku 200, Katowice 1977, 96.
278 JAN PAWEŁ II, Tajemnica Wcielenia: „I poczęła z  Ducha Świętego"..., 180.
279 VC 28.
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Maryja jest Przybytkiem Ducha Świętego, ale również łono Dzie
wicy, według Papieża, jest Przybytkiem Ducha Świętego: Daj nam  
serce pokorne i proste, abyśmy mogli w  wielkiej zadumie rozważać 
tajemnicę Twojego Wcielenia i poznać, że Ty, Syn Najwyższego, w  łonie 
Dziewicy, przybytku Ducha Świętego, stałeś się naszym Bratenг280. 
Kontekst pozwala przypuszczać, że chodzi o obecność Ducha Świę
tego przez swoją moc w łonie Maryi w  momencie Wcielenia.

3 .3 . „ O b lu b ie n ica  D u c h a  Ś w ię teg o ”

Kolejnym tytułem , podkreślającym  szczególną relację M aryi 
z Duchem  Świętym, jest często używana przez Jana Pawła II m a
ryjna formuła: Oblubienica Ducha Świętego281. Nie trudno zauwa
żyć, że jest to  ulubiony przez Papieża pneum atologiczno-m aryjny 
term in. W arto postawić pytanie o treść teologiczną w nim zawar
tą. Liczne w ypow iedzi uzasadniają nieco szersze po trak tow anie  
zagadnienia.

2 8 ° JAN PAWEŁ II, M odlitwa na pierwszy rok przygotowania..., 66.
281 Między innymi: TENZE, Bogactwo żyw ej wiary w  sercu Kościoła (10.11.1978), 

NP I, 59; TENŻE, Msza św. w  języku francuskim..., 150; TENŻE, Akt oddania 
Matce Bożej (4.06.1979), NP II, 1, 619; TENŻE, Kościół jako znak zbawczej w oli 
Bożej (1.07.1979), NP II, 2 ,3  ; TENŻE, Maryja znak nadziei dla wszystkich pokoleń 
(7.10.1979), NP II, 2, 336; TENŻE, W  Maryi rozpoczyna się historyczna misja 
Syna w  Duchu Świętym  (21.10.1979), N P II, 2 ,4 0 5 ; TENŻE, Bądźcie szczęśliwi 
i dumni, że jesteście kapłanami (30.05.1980), NP III, 1,676; TENZE, Nabożeństwo 
ludu do Maryi podstawą ewangelizacji (8.07.1980), NP III, 2, 109; TENŻE, 
Właściwy sens przykazania „nie cudzołóż” (13.08.1980), NP III, 2 ,2 1 7 -  TENŻE, 
Źródło nadziei na życie wieczne (15.08.1980), NP III, 2, 221; TENZE, Słowo  
Boże niech będzie Waszym życiem  (11.12.1980), NP III, 2, 822; TENŻE, Całą 
rodzinę ludzką. ..,5 9 9 ; TENZE, Bądź pozdrowiona Maryjo! (15 .08.1981),A P P I, 
399; TENŻE , Akt zawierzenia (8.12.1981), NP IV, 2 ,3 9 7 ; TENŻE, M odlitwa do  
M atki Bożej..., 236; TENŻE, Otwarci na Ducha Świętego (17.06.1984), APP II, 
317; TENZE, Królestwo Boże w  nas (22.07.1984), APP II, 325; TENŻE, Matka 
przyivróconego ładu (8.12.1984), LO 5(1984) nr 11-12,22; TENŻE,„Alborada” 
- brzask, który zapowiada dzień..., 19; TENŻE, Duch Święty oświeca i ożywia
(1.06.1986), APP II, 90; TENŻE, Człowiek uczy się miłości w  rodzinie. Watykan
(21.12.1986), APP III, 166; TENŻE, M odlitwa na rok M aryjny..., 1; TENŻE, 
Udział M atyi w  oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego (28.06.1989), W W D  
34; TENŻE, U stóp M aryi z  Cavadonga składam wizję Europy bez granic
(21.08.1989), LO 10(1989) nr 8, 24; TENŻE, Duch Święty i Maryja: M odel 
związku oblubieńczego..., 188; TENZE, Duch Święty we wzajem nym odniesieniu 
Jezusa i Maryi (4.07.1990),W W D 209; TENŻE,/esi z  wam i Maryja (15 08.1991), 
LO 12(1991) nr 8 ,27 ; TENŻE, Synody są czasem wsłuchiwania się w  głos Ducha 
(24.05.1992), LO 13(1992), nr 7, 26; Wielkie bogactwo Kościoła (2.10.1994), 
LO 16(1995) nr 1 ,13; TENZE, Maryja w  perspektywie trynitarnej..., 42; TENŻE, 
Bóg Ją wybrał i wywyższył, 13 ; TENŻE, Matko, przynoszę Ci cały Kościół, wszystkie 
kraje i narody (4 .0 6 .1 9 9 7 ), LO 18(1997 ) nr 7, 38; TEN ŻE, M aryja - 
najznakomitszy członek Kościoła..., 43; TENZE, Orędzie Jana Pawła II na XIII



N a wstępie trzeba zaznaczyć, że sform ułow anie Oblubienica 
Ducha Świętego posiada starożytny rodowód, z tym, że bardzo trud
no jest dzisiaj ustalić, kto pierwszy użył tego tytułu w  stosunku do 
M atki Bożej. Przybliżony sens tego wyrażenia można znaleźć u Pseu- 
do-Metodego z Olimpu (V w.)282. Niektórzy przypisują pierwszeństwo 
użycia tego sformułowania pseudo-Ildefonsowi w  dziele Sermo VI. De 
Assumptione Beatae Mariae Sextus283. Laurentin twierdzi, iż jest to 
jednak późniejszy apokryf datowany na IX - XI w., a nadto sam tytuł 
tam się nie znajduje. Według niego Pseudo-Ildefons mówi jedynie, że 
Maryja sanktuarium Ducha, była „dealbata” - czyli wybielona przez 
Ducha Świętego, i że Bóg (nie Duch Święty) wybrał Ją na oblubieni
cę284. Trudno się jednak w  zupełności zgodzić z ostatnią tezą Lauren
tina, gdyż w utw orze tym  znajdujemy również zdanie, w  którym  
Pseudo-Ildefons w  „usta” Ducha Świętego wkłada fragment Pnp 4, 
8: Przyjdź z  Libanu, oblubienico moja. M ożna oczywiście oponować, 
gdyż techniczny termin Sponsa Spiritus Sancti, w  dosłownym brzmie
niu, rzeczywiście tu się nie pojawia, ale niewątpliwie Duch Święty 
„nazywa” Maryję swoją oblubienicą285. Dosłowne sformułowanie, 
określające M aryję Oblubienicą Ducha Świętego możemy znaleźć 
w  innym dziele przypisywanym św. Ildefonsowi: Libellus de corona 
Virginisш , jednak jest to anonim jeszcze późniejszy, datowany na XII 
wiek287. Gdy przyjmiemy, że wzmiankowane ostatnie dwa świadec
twa są późniejszymi apokryfami, to niekwestionowanym posiadaczem

Światowy Dzień M łodzieży, LO 19(1998) nr 2, 7; TENŻE, Jesteś pełna łaski..., 
13 ; TENŻE, List Ojca Świętego cło wiernych diecezji biełsko-żywieckiej(26.02.1998), 
LO 19(1998) nr 4 , 56; TENŻE, Wiele charyzmatów i ruchów, ale jedna misja 
(30.05.1998), LO 19(1998) nr 8-9, 39; RM 26.

282 PSEUDO-M ETODY z OLIMPU, Sermo de Simeone et Anna, quo die Dominico 
in tem plo occurrerunt; ac de sancta Deipara. III: PG 18, 358 (tutaj znajduje się 
wyrażenie: πνεύματος άγιου προνυμφευοαντος i paralelne lac.: „Spiritu Sancto 
eam sibi iam ante desponsante”).

283 PL 96, 266; zob. K. WITTKEMPER, Braut. IV Dogmatik, w: Merienlexikon, 
t. 1, St. Ottilien 1988, 569.

284 R. LAURENTIN, Dieu Seul est ma Tendresse. René Laurentin présente L. M. 
Grignion de M ontfort. Le Secret de Marie. Sa vie - son expérience spirituelle - sa 
théologie, son actualité, Paris 19842, 183.

285 Nec diu haec Sancta Sacratissima Virgo post D om ini ascensionem in terris potuit 
remanere, quam desiderabant angeli, coelum etiam et ipsum de ejus ascensione 
quaerebatur; atque ideo Spiritus sanctus invitabat dicens [podkr. moje, WS]: 
columba mea, im maculata mea; jam enim hiem transiit, im ber abiit et recessit 
(C ant II, 10, 11). Q uodque ardentissim e velle t assumere, ostendit crebra 
ingemitatione inquiens: Veni de Libano, sponsa mea [podkreślenie moje WS]; 
veni de Libano, veni (Cant IV, 8): PSEUDO-ILDEFONS, Sermo V I ..., 266.

286 Et merito quidem, cum sis m ater Dei, regina mundi, coelorum imperatrix, sponsa 
Spiritus sancti [podkr. moje WS], PSEUDO-ILDEFONS, Libellus de corona 
Virginis: PL 96, 289.

287 κ . WITTKEMPER, Braut..., 569.
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palmy pierwszeństwa (według wielu znawców problematyki) w  u- 
życiu tytułu Oblubienica Ducha Świętego, w  odniesieniu do Maryi, 
jest Cosma, opiekun ubrań Leona VI M ądrego, stąd zwany „Vestito
rem ”. W  Sermo in ss. Joachimum et Annam Gloriosis Dei Genitricis 
Mariae Parentes (jeśli jest jego autorstwa) znajdujemy zdanie: Joachim 
człowiek pragnień Ducha [...] ogamiony pragnieniem dziecka, zrodził 
oblubienicę Ducha Świętego288. Autor tego utworu, żyjący między 750 
a 850 r., byłby więc najstarszym świadkiem tytułu. Wyrażenie Oblu
bienica Ducha Świętego nie znalazło większego echa na Wschodzie289.

Wnikliwe badania Oktawiana a Riedena upoważniają do twier
dzenia, że na Zachodzie pierwszym, który posłużył się poetycką for
mułą Sponsa Spiritus Sancti, był św. Franciszek z Asyżu (+1226)290. 
W  Antyfonie z Oficjum o Męce Pańskiej tegoż autora znajdujemy frag
m ent, który w  polskim przekładzie brzmi następująco: Święta M a
ryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna 
Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, M at
ko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha 
Świętego191. M aryjna formuła Oblubienica Ducha Świętego znalazła 
swoje odzwierciedlenie w literaturze pobożnościowej (św. Grignion 
de M ontfort292, św. Maksymilian M aria Kolbe293), jak również w  M a
gisterium Ecclesiae294.

z«» PG 106, 1005.
289 R. LAURENTIN, Dieu Seul est ma Tendresse..., 183.
290 O. A RIEDEN, D e Seraphici Patris Francisci habitudine erga beatissima Virginem 

M ariam, w: Regina Immaculata, Roma 1955, 39-40.
291 TENŻE, A nty fona z „Oficjum o Męce Pańskiej", w: Teksty o Matce Bożej, red. 

S. C. NAPIÓRKOWSKI, t. 5 , Niepokalanów 1992, 13.
Przed świętym Franciszkiem znajdujemy sformułowania zbliżone do wyrażenia 
„Oblubienica Ducha Świętego” u dwóch pisarzy cysterskich: Amadeusza z Loza
nny, Homilia II. De justificatione vel ornatu Mariae Virginis: P L 188 ,1309 i Homilia 
III. De Incarnatione Christi et virginis conceptione de Spiritu Sancta PL 188,1318) 
oraz Mikołaja z Clairvaux, „Virgo Dei Filio singulariter consecrata, specialiter 
sancto conjugata Spiritui” w Sermo XL. In Assumptione Beatissimae Mariae Virginis, 
pośród Kazań Piotra Damianiego: PL 144, 719. Zob. P. ANZULEWICZ, Matka 
Boża w  życiu św. Franciszka, „Śummarium” 11-12(1982-1983), 65. Por. także: 
GOTTFRIED Z VENDÔME OSB, Sermo VIII. In omni festivitate B. Mariae Matris 
Domini: PL 157,267; KONRAD Z SAKSONII OFM ,Speculum BMV, w: Bibliotheca 
Franciscana Ascetica Medi Aevi, t. 2, red. L. SCHMITZ, Quaracchi 1904, 132. 
Wydaje się, iż uzasadnionym jest, aby na Zachodzie palmę pierw-szeństwa i zasługę 
spopularyzowania przyznać św. Franciszkowi z Asyżu. Na temat nauki maryjnej 
św. Franciszka zob. P. ANZULEWICZ, Matka Boża w  ży-ciu św. Franciszka..., 57- 
68; S. C. NAPIÓRKOWSKI, Matka Boska Franciszkańska, „Studia Franciszkańskie” 
4(1991), 129-143; W  SIWAK, O Maryi i franciszkańskiej maryjności w  świetle pism 
św. Franciszka z  Asyżu, „Zwiastowanie” 4(1995) nr 4, 76-81.

292 LUDWIK DE MONTFORT, Traktat o  prawdziwym  nabożeństwie do Najświętszej 
M aryi Panny, (par. 4 ,5 ,  20, 25, 34, 3 6 ,4 9 ,1 5 2 ,1 6 4 , 2 1 3 ,2 1 7 ,2 6 9 ) , Warszawa 
1986; M odlitwa poranna do M atki Bożej św. Ludwika de Montfort, w: Traktat 
o praw dziwym  nabożeństwie..., 170.



Przyglądając się dokładnie formule „Maryja - Oblubienica D u
cha Świętego”, zauważamy bardzo pokaźny ładunek treści teo lo 
gicznej w  niej zawartej295. Znaczenie owej formuły m ożna przed
stawić w  czterech tezach.

1. D ucha Świętego i M aryję łączy głęboka miłość. Podstawo
wym terminem, jakim Biblia posługuje się na wyrażenie tej rzeczy
wistości, którą tłumaczymy w  przekładach na języki narodowe jako 
Oblubienica, jest hebrajskie słowo: kâllah. Słowo to ma szerokie pole 
semantyczne. M oże oznaczać narzeczoną, zwłaszcza w  kontekście 
niedalekiego zamążpójścia lub samych zaślubin (Iz 49, 18; 61, 10; Jr 
2, 32; 7, 34; 25, 10; 33, 11; J1 2, 16); synową (Rdz 11, 31; 38, 11. 
16. 24; Kpł 18, 15; 20, 12; Ez 22, 11; Oz 4, 13); jak też młodą żonę 
(2 Sm 17, 3)296. Podobnie grecki termin νύμφη (nymfe) znaczy: na
rzeczona, panna młoda (Mt 25, 1; J  3, 29; Ap 18, 23; 22, 17); żona 
(Ap 21, 2. 9); również synowa  (M t 10, 45; Łk 12, 53)297. Słowo 
Oblubienica jest więc ściśle związane z instytucją narzeczeństwa i ma
łżeństwa. Oznacza ono wybrankę serca, którą połączyło lub w nie
długim czasie połączy z ukochanym przymierze małżeńskie.

293 M .M . KOLBE, O dpow iedź na trudności (27 V I 1936), w: Konferencje Świętego 
Maksymiliana Marii Kolbego, N iepokalanów 1990, 69; TENŻE, Oddanie się 
Niepokalanej (1936), w: Konferencje..., 101; TENŻE, Całkowite i bezgraniczne 
oddanie się Niepokalanej (20 V I 1937) w: Konferencje..., 143; TENŻE, Kim jest 
Niepokalana i jak ją lepiej poznać  (25 IX 1937), w: Konferencje..., 169; TENŻE, 
Korzyści całkowitego oddania się Niepokalanej (3 VII 1938), w: Konferencje..., 
290; TENŻE, Kim jest Niepokalana  (26 XI 1938), w: Konferencje..., 312; 
TENŻE, O życiu w ewnętrznym  ( 2 1 IX 1940), w: Konferencje..., 395; TENŻE, 
M iłość dziecięca ku Niepokalanej jest naszym celem (5 I I1941), w: Konferencje..., 
428; TENŻE, Niepokalana a Trójca Święta (ostatnie kazanie Ojca Kolbego 
w  Oświęcimiu w  lipcowe popołudnie 1940, odtworzył z pamięci ks. Konrad 
Szweda w  1947 r.), w: Konferencje..., 436.

294 Leon XIII nazywa Maryję w  zakończeniu Encykliki Divinum illud munus: 
„Niepokalaną Oblubienicą Ducha Świętego”. Divinum illud munus, w: D o
cumentes marìanos, wyd. H . MARIN, Madrid 1954, nr 449; Pius XII wychwala 
Ją jako „uprzywilejowaną Oblubienicę Ducha Świętego”. AAS 38(1946) 266; 
Paweł VI obdarza Maryję tym tytułem w  adhortacji apostolskiej Gaudete in 
Dom ino. AAS 67(1975) 304 . Sobór Watykański II w  swoich dokumentach 
nie posłużył się tym tytułem, ani też nie znajdujemy go w  najnowszym oficjal
nym Katechizmie Kościoła Katolickiego. N a temat relacji Maryja a Duch Święty 
w  najnowszym Katechizmie zob. ST. GRĘŚ, Maryja a Duch Święty w  Katechiz
mie Kościoła Katolickiego, w: Maryja w  Katechizmie Kościoła Katolickiego..., 
S I -61.

295 W. SIWAK, Maryja - Oblubienica Ducha Świętego. W prowadzenie do teologii 
tytułu, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 
4(1997) nr 4, 37-53.

296 L. KOEHLER, W. BAUMGARTNER, Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum  
Alten Testament, t. 2, Leiden 1974, 455.

297 R. POPOWSKI, Wielki słownik grecko-połski N owego Testamentu. Wydanie 
z  pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form  
czasownikowych, Warszawa 1995, 413.

3 0 5

M
ar

yj
a 

a 
Tr

ój
ca

 
Św

ię
ta

 
w 

m
ist

er
iu

m
 

W
ci

el
en

ia



Nazwa Oblubienica nie jest jednak tylko prawno-technicznym 
wyrażeniem  instytucji małżeńskiej. Biblia posługuje się pojęciem 
„oblubieńczości” w  celu ukazania praw d o wiele głębszych niż jego 
znaczenie literalne. Sam Bóg określa siebie mianem Oblubieńca (Iz 
54, 5). Bóg jest Oblubieńcem swego ludu. Prorok Ozeasz jest piewcą 
miłości Boga do Izraela, który okazuje się niewierną oblubienicą, 
darzoną wielką miłością przez Boga (Oz 1-3). M im o niewierności 
Oblubienicy Bóg nie przestaje kochać i chce sprowadzić wiarołom ną 
żonę z błędnej drogi. Do tej miłości będzie należało ostatnie sło
wo. Jerem iasz rów nież posługuje się symboliką oblubieńczą na 
wyrażenie odwiecznej miłości Boga do swego ludu (Jr 2, 2; 31, 3). 
U Izajasza znajdujemy chyba najsilniejsze akcenty, pokazujące mi
łość Boga ku Jeruzalem: N ie w stydź się, bo już nie doznasz pohań
bienia[...] Bo małżonkiem ci jest tw ój Stworzyciel (Iz 54, 4-5). W  re
fleksji m ędrców symbolika małżeńska zostaje całkowicie przeducho- 
w iona; zjednoczenie z Bogiem (przez m ądrość) ma tu  charakter 
wybitnie osobisty i wewnętrzny298.

Słowo Oblubienica ściśle związane z rzeczywistością narzeczeń- 
stwa i małżeństwa, czyli zinstytucjonalizowaną formą miłości, pozwala 
odczytać formułę Maryja - Oblubienica Ducha Świętego jako wyraz 
miłości, która charakteryzuje Ducha Świętego, Maryję i dzieła Boże2" , 
jako wyraz miłości, k tórą została obdarzona M aryja przez Ducha 
Świętego: Duch Święty umiłował Cię, jako swoją mistyczną Oblubie
nicę300. Papież określa Oblubienicę Ducha Świętego jako najczystszą 
i najczulszą301. Najodpowiedniejszym słowem na wyrażenie relacji za
chodzącej między Maryją a Duchem Świętym jest „miłość”302.

Do takiego wniosku upoważnia używanie przez Papieża wyra
żenia Oblubienica Ducha Świętego w  kontekście mówienia o m iło
ści. W arto przytoczyć kilka charakterystycznych wypowiedzi. Prze
mawiając do sióstr klauzurow ych wskazuje, że w ybrały klasztor 
wiedzione miłością do Boskiego Oblubieńca i kończy słowami: Pole
cam was Maryi - Oblubienicy Ducha Świętego, Matce najpiękniejszej 
miłościi0i. Słów o podobnym znaczeniu użył Papież przemawiając do 
sióstr zakonnych na Jasnej Górze w  czasie pierwszej pielgrzymki do 
Polski: Jesteście oblubienicami Ducha Świętego! Waszym powołaniem
298 M. F. LACAN, Oblubieniec-Oblubienica, STB 586-588 .
299 R. LAURENTIN, Dieu Seul est ma Tendresse..., 183.
300 JAN PAWEŁ II, M odlitwa na rok M aryjny..., 1.
301 TENŻE, W  Maryi rozpoczyna się historyczna misja Syna w  Duchu Świętym

(21 .11 .1979), N P II, 2 , 406.
302 D. KALIŃSKI, Maryja i Duch Święty, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” (1996) 

nr 15, 18.
303 JAN PAWEŁ II, Bogactwo żyw ej wiary w  sercu Kościoła (10 .11.1978), NP I, 59.



jest Miłość. Przybliżać, uobecniać ją zwłaszcza tam, gdzie jej braß04. 
Termin Oblubienica Ducha Świętego występuje w  kontekście zakonnej 
konsekracji jako dziewiczego poświęcenia się Oblubieńców?05 oraz 
w kontekście konsekracji kapłańskiej306. W  czasie jednej z homilii, 
wygłoszonej do nowomianowanych kardynałów, Ojciec Święty m ó
wił o Kościele, który jest owocem niezgłębionej miłości Boga w ser
cu Syna. Tenże Kościół jest celem ich miłości. Nowowybrani kardy
nałowie poślubili Kościół, czego znakiem jest pierścień. W  tym kon
tekście wypowiedział słowa: Tej miłości życzę wam  i jednocześnie 
całemu Ludowi Bożemu, który jest w  Rzymie i na świecie. Składam  
moje życzenia w  ręce M atki Kościoła, Oblubienicy Ducha Świętego’07. 
Maryję - Oblubienicę Ducha Świętego wskazuje Papież jako wzór 
miłości w  rodzinach: Oblubienico Ducha Świętego - Matko Chrystusa 
- ucz nas nieustannie w  rodzinach naszych tej miłości, której gdzie 
indziej człowiek nie zdoła się nauczyć, jak tylko w  rodzinie: miłości 
rodziców do dzieci, miłości dzieci do rodziców, miłości małżeńskiej 
i rodzicielskiej, miłości wiernej, pokornej, cierpliwej i ofiarnej. Bóg jest 
Miłością! Oblubienico Ducha Świętego! Prowadź nas zawsze, prowadź 
wszystkie rodziny do tego niewyczerpanego źródła miłość?0*.

Jan Paweł II ukazuje również, że Duch Święty jest Tym, który 
w  relacji trynitarnej wyraża w  swojej osobie oblubieńczą miłość Boga, 
miłość „wieczną”. W  tym  momencie [Zwiastowania] jest O n w  szcze
gólny sposób Bogiem-Oblubieńcem. [...] W  tych Boskich zaślubinach 
z ludzkością Maryja odpowiada na zwiastowanie anielskie z  miłością 
oblubienicy. [...] Tylko ta doskonała oblubieńcza miłość, głęboko za
korzeniona w  pełnym poddaniu się Bogu w  dziewictwie, mogła spra
wić, że Maryja w  tajemnicy Wcielenia stała się Matką Bożą w  sposób 
świadomy i wolny1,09.

Powyższe wypowiedzi pozwalają postawić tezę: Maryja jest szcze
gólnie umiłowana przez Ducha Świętego, obdarzona Jego najgłęb
szą miłością i odpow iadająca na miłość Oblubieńca swoją czystą 
oblubieńczą miłością.

304 TENŻE, Powołanie zakonne żyw ym  znakiem „przyszłego wteku"(5.06.1979), NP II, 
1, 633.

305 TENŻE, Wielkie bogactwo Kościoła (2 .10 .1994), LO 16(1995) nr 1, 13.
306 Niech Maryja, Oblubienica Ducha Świętego i Matka Kapłanów, umacnia każdego 

z  was w  waszej służbie słow u i w  waszej kapłańskiej konsekracji Jezusowi 
Chrystusowi. TENŻE, Słowo Boże niech będzie Waszym życiem  (11 .12.1980), 
N P III, 2, 822.

3°7 TENŻE, Kościół jako znak zbawczej w oli Bożej (1 .10.1979), NP II, 2 , 3.
308 TENŻE, Człowiek uczy się miłości w  rodzinie (21 .12 .1986), APP III, 166.
309 TENŻE, Duch Święty i Maryja: M odel związku oblubieńczego m iędzy Bogiem 

i ludźmi..., 187-188.
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W  tym  miejscu w arto uczynić pew ne zastrzeżenie. Literalne 
znaczenie słowa Oblubienica, obciążone kontekstualnością małżeń
stwa310, może wywołać skojarzenia omawianego terminu z hieroga- 
mią, czyli małżeństwem i spółkowaniem bogów pogańskich z isto
tami ludzkimi. Idea oblubieńczych związków (płciowych) pomiędzy 
boskim oblubieńcem a ziemską oblubienicą pojawia się w  wielu sta
rożytnych kulturach311. Ewangeliści stanowczo się od tego odcinają. 
W  przypadku oblubieńczej relacji Ducha Świętego i Maryi nie cho
dzi o małżeństwo. Duch Święty nie jest partnerem  w małżeństwie. 
Jego relacja oblubieńcza w  stosunku do Maryi, która przecież miała 
ziemskiego oblubieńca - Józefa, należy do zupełnie innego porząd
ku. Jan  Paweł II wyraźnie to  stwierdza w  jednej z katechez środo
wych: W  tajemnicy Wcielenia, w  ludzkim poczęciu Syna Bożego, Duch 
Święty zachowuje Boską transcendencję. [...] Oblubieńcza miłość Boga 
jest całkowicie duchowa i nadprzyrodzona312.

2. M aryja czynnie uczestniczy w  zawarciu N ow ego Przymie
rza. Drugi ważny temat związany z teologią symboliki oblubieńczej 
to  tem at Przymierza. Według Jana Pawła II w  wydarzeniu Zwiasto
wania zawiera się wzór osobistego związku między Bogiem i czło
wiekiem313 . W  Starym Testamencie związek ten rodzi się na gruncie 
Przymierza, k tóre w  tekstach prorockich jest ukazywane poprzez 
symbolikę zaślubin. Przymierze jest w  nich ukazywane jako zaślubi
ny między Bogiem a ludzkością314. Teksty te znalazły swoje prawdzi
we spełnienie w  Tajemnicy Wcielenia. Wcielenie staje się momentem 
zawarcia nowego Przymierza, które Papież określa mianem zaślubin 
Boga z  człow iekiem , Bóstwa z  człow ieczeństw em 315. W spółczesna 
egzegeza biblijna w  opisie zwiastowania dostrzega wiele motywów

310 Łacińskie Sponsa - narzeczona, oblubienica, panna młoda; polskie oblubienica 
- w zn iosie o narzeczonej; niem ieckie Braut - narzeczona, panna m łoda  
(w dzień ślubu).

311 Egipski bóg Amon, przyjąwszy postać króla, zstępuje do królowej, aby z nią 
współżyć. W ładcy babilońscy, będąc kapłanami Asztarte uważali się za jej oblu
bieńców. Różne greckie prorokinie zawdzięczały charyzmat jasnowidzenia zjed
noczeniu miłosnemu z określonym bóstwem. W  wielu starożytnych misteriach 
przygotowywano specjalne oblubieńcze łoże, na którym myst łączył się ducho
w o z jakimś bóstwem. Zob. M. LURKER, Słownik obrazów i sym boli biblijnych, 
Poznań 1989, 138.

312 JAN PAWEŁ II, Duch Święty i Maryja: M odel zw iązku oblubieńczego m iędzy  
Bogiem i ludźm i..., 187-188.

313 TAMŻE, 186; Duch Święty i Maryja: wzór osobistego związku Boga i człowieka..., 
185.

314 Zob. H . GROSS, Brautsymbolik, biblische. 1. Altes Testament, w: Lexikon für 
Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg 1958, kol. 660.

315 JAN PAWEŁ II, Duch Święty i Maryja: M odel zw iązku oblubieńczego m iędzy  
Bogiem i ludźm i..., 186-187.



Przymierza zawartego na Synaju316. W  tym kontekście m om ent Wcie
lenia byłby m om entem  zawarcia nowego Przymierza, traktow ane
go jako zaślubiny Boga z człowiekiem. M aryja Oblubienica wypo
wiada swoje „tak” wobec Boskiego Oblubieńca. Do takiego odczy
tan ia  tytułu Oblubienica Ducha Świętego upow ażnia wypowiedź 
Jana Pawła II, gdzie Ducha Świętego obdarza mianem Boskiego O b
lubieńca317, a m om ent Z w iastow ania boskim i zaślubinam i Boga 
z ludzkością: W  tych Boskich zaślubinach z ludzkością M aryja od
powiada na zw iastow anie anielskie z  miłością oblubienicy, która 
potrafi przyjąć Boski w ybór i dostosow ać się do niego w  sposób 
doskonały. To dlatego, zwłaszcza od czasów św. Franciszka z  Asyżu, 
Kościół nazywa Ją „Oblubienicą Ducha Świętego’™. O na jako Oblu
bienica Ducha Świętego była tą, która występowała w  imieniu Ludu 
N ow ego Przymierza: Ona jest także ową dziewicą-małżonką, k tó 
rej dane jest począć i wydać na świat Syna Bożego: najszczególniej
szy owoc oblubieńczej miłości Boga do ludzkości, reprezentowanej 
i zamkniętej niejako w  osobie Maryi519. Przez to M aryja jest, jak za
uważa Papież, pierwowzorem i modelem  Nowego Przymierza jako 
oblubieńczego związku Ducha Świętego z  każdym człowiekiem i z  ca
łą ludzkością310.

Tytuł Oblubienica Ducha Świętego zawierałby więc praw dę
0 M aryi, wypowiadającej swoje fiat loco totius humanae naturae, 
czyli w  imieniu całej ludzkiej natury. N a potwierdzenie takiego ro 
zumienia tytułu można przytoczyć teksty Jana Pawła II, które wy
raźnie łączą m oment Wcielenia i fiat z m omentem  stania się M aryi 
Oblubienicą Ducha Świętegom . W  encyklice Redemptoris M ater 
Papież pisze, że M aryja jest praw zorem  Kościoła jako oblubienicy
1 m atki przez to, że wypowiedziała pierwsze „fiat” Nowego Przy
mierza311.

Interpretow anie tytułu Maryja - Oblubienica Ducha Świętego 
w  sensie wypowiadania przez M atkę Pana „tak” w  imieniu ludzko
ści, prowokuje do dyskusji, bowiem logiczny związek jednego z dru
gim nie jest ewidentny. Autor niniejszego opracowania nie przed

316 Por. A. SERRA, L’Annunciazione e Maria (Lc 1,26-38). Un formulario di Alleanza!, 
„Parole di Vita” 25(1980) nr 3, 164-171.

317 JAN PAWEŁ II, Duch Święty i Maryja: M odel związku oblubieńczego m iędzy 
Bogiem i ludźmi..., 187.

3'8 TAMŻE, 188.
319 TAMŻE, 187.
320 TAMŻE, 188.
321 Dlatego, że by las zdolna pow iedzieć fiat sta łaś się Oblubienicą Ducha Świętego 

i Matką Syna Bożego. TENŻE, N abożeństwo ludu do Maryi..., 109.
322 RM 1.
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kłada tej interpretacji jako w  pełni uzasadnionej, ale jako funkcjo
nującą323 i godną uwagi.

3. M iędzy D uchem  Świętym  a M ary ją  istnieje w y ją tkow o  
głęboka jedność. W  ujęciu teologii Now ego Testam entu symboli
ka oblubieńcza przybliża przede wszystkim tajemnicę najgłębsze
go zjednoczenia Chrystusa z Kościołem (Ef 5, 21-32)324. N ow ote- 
stam entow e ujęcie symboliki oblubieńczej jako w zoru najgłębszej 
jedności, upoważnia do zrozumienia tego tytułu jako wyrazu głę
bokiej, nierozerwalnej i doskonałej jedności między M aryją i D u
chem Świętym, oczywiście bez zmieszania325. Określenie M aryi jako 
O blubienicy Ducha Świętego m ożna odczytać jako podkreślenie 
specjalnej i jedynej więzi, łączącej Dziewicę z N azaretu z Duchem  
Świętym; więzi, która w  duchowy i mistyczny sposób ściśle jedno
czy M atkę Słowa z Trzecią Osobą Trójcy Świętej326.

323 Np. B. FORTE, Maria la donna icona del Mistero. Saggio di mariologia simboiico- 
narrativa, Cinisello Balsamo 1996, 231-234 .

324 F. MUSSNER, Brautsymbolik, biblische. 2. Neues Testament, w: Lexikon für 
Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg 1958, kol. 661-662.

325 R. LAURENTIN, Dieu Seul est ma Tendresse..., 182.
326 Ta w ięź sprawia, że Grignion de M ontfort, piewca „Oblubienicy Ducha  

Św iętego”, nazywa Ją: „Oblubienicą wierną” (Traktat o praw dziw ym  nabo
żeństw ie..., par. 5 ,2 5 , 34, 36, 269), „najwierniejszą” (TAMŻE, par. 4), „nieroz
łączną” (TAMŻE, par. 20 , 36 , 164, 269). Podkreślając ową „nierozlączność”, 
wyjaśnia: odkąd ta substancjalna M iłość Ojca i Syna poślubiła M aryję, by uksz
tałtowaćJezusa Chrystusa, [...] nigdy się Jej nie wyrzekła, gdyż zaw sze była w ier
na i płodna  (TAMŻE, par. 36). Również dla św. Maksymiliana formuła ta jest 
przede wszystkim wyrazem jedynego i niepowtarzalnego zjednoczenia Maryi 
z Duchem Świętym (P. D. FEHLNER, The Im maculate and the m istery o f  the 
Trinity in the thought o f st. Maximilian Kolbe, w: La Mariologia di s. Massimiliano 
M. Kolbe. A tti del Congresso Internationale Roma, 8 - 1 2  ottobre 1984, Roma 
19 8 5 ,4 0 4 -4 0 8 ). Św. Maksymilian określa Maryję - Oblubienicę Ducha Świę
tego jako: „zjednoczoną z Duchem  Świętym ” (Konferencje..., 143), „ściśle 
zjednoczona z Duchem Świętym ” (Konferencje..., 101), „najściślej zjedno
czona” (Konferencje..., 169). Kontekst w ypow iedzi wskazuje, że chodzi 
o zjednoczenie w sposób moralny, a nie ontyczny. To przebóstwiające zjedno
czenie Oblubienicy z Duchem Świętym jest tak wielkie, iż nie waha się nazwać 
Maryi „wcieleniem  Ducha Przenajświętszego” (wcześniej użył słowa „po
niekąd”): Matka Najświętsza jest Tą, w  której wielbim y Ducha Przenajświętszego, 
g d yż  O na jest Jego O blubienicą. [...] Słow o jednak: O blubienica Ducha 
Przenajświętszego - jest o w iele głębsze, niż w  pojęciach ziemskich. M ożem y  
ùoniekad m ówić, że  Niepokalana iest wcieleniem Ducha Przenajświętszego 
[podkr. m oje, W S]. W  N iej m iłu jem y Ducha Św iętego, p rzez N ią  Syna 
(Konferencje..., 428). W  innym miejscu św. Maksymilian m ów i:Daleko bowiem  
doskonalsza  je s t cześć Boga przez D ucha Przenajśw iętszego, c zy li p rzez  
Niepokalaną, jego Oblubienicę, którą całkowicie przenika do tego stopnia, że 
jest iakobv wcielony [podkr. moje, WS], ty lko  że są dw ie osoby i dw ie natury 
(Konferencje..., 290). Nazywa Maryję „niejako uosobieniem Ducha Św iętego” 
(Konferencje..., 143), wreszcie „niejako samym Duchem Świętym”: N iepoka
lana jest tak ściśle zjednoczona z  Duchem Świętym , że  nazyw a On Ją swoją  
Oblubienicą. Tego m y sw oim  rozum em  nigdy nie pojm iem y. To doskonałe



Jan Paweł II ukazuje Maryję Oblubienicę Ducha Świętego jako 
oddaną D uchow i najbardziej ze wszystkich ludzi327, najbardziej 
modlącą się w  Duchu Świętym328, napełnioną Duchem Świętym329. 
D o Niej jako pierwszej dochodzi misja Ducha Świętego330.

Jej fiat jest wzorem  otw artości na Ducha Świętego331. G o to 
wość i otwartość serca na przeniknięcie Prawdą są dziełem Ducha 
Świętego, który zstąpił na Maryję w  Zwiastowaniu332. Papież uka
zuje również Oblubienicę Ducha Świętego jako Tę, której życie było 
szczególnie ożywiane i oświecane przez Ducha Świętego533.

zjednoczenie Niepokalanej z  Duchem Świętym  czyni la niejako sam ym  Duchem  
Św iętym  [podkr. moje, WS] i dlatego jes'li czcim y Ją w  doskonalszy sposób, 
w ielbim y Ducha Świętego - Pana Boga (Konferencje..., 101). Te trzy ostatnie 
stwierdzenia mogą niepokoić teologa. Bronią się one jednak partykułami: 
„niejako”, „jakoby”, „poniekąd”, które podkreślają analogiczne, a nie  
dosłow ne rozum ienie. W ypow iedzi te m ożna odczytać w  następującym  
znaczeniu: Duch Święty, choć przenika swoją obecnością i działaniem cały 
św iat, to  jednak pozostaje ukryty. Daje się poznać przez sw oje dzieła. 
Szczególnym  Jego dziełem  jest to  wszystko, co zdziałał w  Maryi. Zatem  
kontemplując Maryję możemy lepiej poznać Ducha Świętego. Por. L. BALTER, 
Pneumahagijny charakter kultu maryjnego, w: Człowiek w e wspólnocie Kościoła, 
red. L. BALTER, Warszawa 1979, 436-448; M. WSZOŁEK, Pneumahagijna 
odnow a kultu maryjnego..., 210  - 211.

327 O, Ty, k tó ra  n a jb a rd zie j ze  w szy s tk ich  lu d z i b y ła ś  odd a n a  D u ch o w i 
Przenajświętszem u, pom óż K ościołow i Twojego Syna trw a ć  w  tym  sam ym  
oddaniu, aby na w szystk ich  łudzi m ógł p rze lew ać n iew yslow ion e  dobra  
stworzenia, odkupienia i uświęcenia, dla w yzwolenia całego stworzenia  (por. Rz 
8 ,1 1 ) . JAN PAWEŁ II, Przem ówienie radiowe podczas uroczystości w  bazylice 
M atki Boskiej Większej (7 .06 .1981 ), NP IV, 1, 589; to samo: TENŻE, Akt 
zawierzenia..., 396.

328 Żaden z ludzi, żaden ze świętych, nie modlił się tak bardzo w  Duchu Świętym - jak 
Maryja! Kiedy odm awiam y „Anioł Pański”, m ódlm y się w  zjednoczeniu z Nią. 
Niech Duch Święty za pośrednictwem swej Oblubienicy Niepokalanej przenika 
naszą m odlitwę, ażeby przybliżało się przez nią Królestwo Boże w  nas samych 
i w  całym stworzeniu. TENŻE, Królestwo Boże w  nas (22.10.1984), APP II, 325.

329 Maryja jest Oblubienicą Ducha Świętego. O d pierwszego mom entu swego istnienia 
jest Ona pełna łaski (por. Łk 1, 28), to znaczy - pełna Ducha Świętego. A w  wieczerniku 
P ięćdziesią tn icy w id z im y  Ją razem  z  a p o sto ła m i oraz in n ym i uczniam i 
w  modlitewnym  oczekiwaniu na „przyobleczenie mocą z  wysoka” (por. Łk 24, 49). 
TENŻE, Synody są czasem wsłuchiwania się w  głos Ducha..., 26.

330 TENŻE, W  Maryi rozpoczyna się historyczna misja..., 405.
33> TENŻE, O twarci na Ducha Świętego (17 .06.1984), APP II, 316.
332 G otow ość Maryi, o tw artość Jej serca są dziełem Ducha Świętego. „Duch Święty 

zstąpi na Ciebie”. Jest Ona niejako „Oblubienicą Ducha Świętego”. O d pierwszych 
chw il Wcielenia, pod  natchnieniem  Ducha Świętego, śp iew a chw alę Pana 
w  Magnificat, w  którym wyraża się siła serca nowego. W  Niej, w  sposób wspaniały 
wypełnia się proroctwo Ezechiela: „dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do 
waszego w nętrza” (Ez 36, 26). Wraz z  Nią, bracia i siostry, m usim y nieustannie 
błagać Ducha Świętego o serce nowe, którego przejrzystość pozw oli na to, by  
przeniknęła je Prawda, która w yzw ala i przyjmuje M iłość Bożą, ażeby nieść ją 
światu, nieść ludziom, których zbawienia chce Bóg. TENŻE, O tw arci na Ducha 
Świętego..., 317.

333 TENŻE, Duch Święty oświeca i ożyw ia  (1 .06 .1986), APP II, 90.
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Oblubienica Ducha Świętego posiadała pełnię Jego darów334: 
Duch Święty umiłował Cię, jako swoją mistyczną Oblubienicę i na
pełnił szczególnymi darami. Pozwoliłaś' się kształtować z  uległością 
jego ukrytem u i potężnem u działaniu’15. Papież zwraca szczególną 
uwagę na dar m ądrości, przez łączenie tytułu Oblubienica Ducha 
Świętego z tytułem  Stolica Mądrości336. Tytuł Oblubienica Ducha 
Świętego  pojaw ia się w  kontekście ożyw iania i oświecania życia 
chrześcijańskiego przez Ducha Świętego. M ożna go również zna
leźć w  kontekście daru Życia, otrzym ywanego w  czasie Euchary
stii sprawowanej i przyjmowanej w  mocy Ducha337.

Według Jana Pawła II bycie Oblubienicą Ducha Świętego zasa
dza się również na przyjęciu przez M aryję słowa Bożego, na pełnej 
uległości rozum u i woli, na wierze w  Boże Objawienie i powierze
niu się w  pełni przez posłuszeństwo. Jest to  więc więź oparta  na 
wierze i posłuszeństw ie338.

4. D uch Święty i M aryja  są w spólnie p łodni. Relacja O blu
bieniec - Oblubienica prowadzi w  konsekwencji do oblubieńczego 
zjednoczenia, dzięki którem u powoływana jest do istnienia nowa 
rzeczywistość, będąca owocem miłości. Tytuł Maryja-Oblubienica 
D ucha Świętego  oznaczałby rów nież w spólną p łodność D ucha

334 TENŻE, Udział M aryi w  oczekiwaniu..., 33.
335 TEN ŻE, M odlitwa na rok M aryjny..., 1.
336 O blubien ico  D ucha Świętego i Stolico M ądrości! Twojem u pośrednictw u  

zaw ierzam y wspaniałą wizję i program odnow y Kościoła w  naszej epoce, która 
wyraziła się w  nauce Soboru Watykańskiego II. TENŻE, Akt oddania Matce Bożej
(4 .06.1979), NP II, 1 ,619 ; Wszystkie te sprawy Maryja zachowywała w  pamięci, 
starała się zrozumieć, aie przede w szystkim  przyjm ow ała z  wiarą i rozważała 
w  sw ym  sercu. Udział w  tajemnicy nie oznaczał dla M aryi jedynie jej biernego 
przyjęcia i zachowania, ale skłonił Ją do osobistego wysiłku: Maryja „rozważała’’, 
co w  greckim oryginale (symballein) znaczy dosłownie „zestaw iać”, „porów 
nyw ać”. Starała się uchwycić zw iązek m iędzy wydarzeniami i słowam i, aby jak 
najlepiej zrozum ieć ich sens. Ta m edytacja, ta g łęboka duchow a refleksja 
dokonyw ała się pod  w pływ em  Ducha Świętego. Maryja była pierwszą osobą 
obdarzoną tym  światłem , które pewnego dnia Jej Syn Jezus miał obiecać uczniom: 
„Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w  m oim  imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypom ni wam  wszystko, co Ja w am  pow iedziałam ” (J14, 
26). Duch Święty, który um ożliwia wiernym  i Kościołowi zrozumienie sensu 
i w artości słów  Chrystusa, działał już w  Maryi, która■ jako Matka Wcielonego 
Słowa była „Sedes Sapientiae”, Oblubienicą Ducha Świętego. TENŻE, Duch 
Święty w e w zajem nym  odniesieniu Jezusa i M aryi..., 208-209; por. H. U. VON  
BALTHASAR, M aryja na dziś, Wrocław 1989, 31-35.

337 JAN PAWEŁ II, Duch Święty oświeca i ożyw ia..., 90.
338 Wcześniej zstąpił na N ią Duch Święty. Stała się jego doskonałą Oblubienicą przy  

zwiastowaniu, przyjmując słowo Boga żywego i „okazując” „pełną uległość rozumu 
i w oli wobec objawiającego”, i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego dane”, 
co więcej: powierzając się w  całej pełni Bogu przez „posłuszeństwo w iary” (Dei 
Verbum 5). RM 26; naukę tę papież powtórzył: Duch Święty i Maryja: M odel 
zw iązku oblubieńczego m iędzy Bogiem i ludźmi..., 188.



Świętego i M aryi w  odniesieniu do Syna Bożego339. Św. M ateusz 
podkreśla tę prawdę stwierdzając, iż Maryja znalazła się brzemien
ną za sprawą Ducha Świętego (M t 1, 18) i Ten, k tórego poczęła 
w  swoim ciele, jest z  Ducha Świętego (Mt 1, 20).

Jan Paweł II wyraźnie łączy maryjną formułę Oblubienica Ducha 
Świętego z poczęciem przez Nią mocą Ducha Świętego: Bądź pozdro
wiona, Oblubienico Ducha Świętego! Za chwilę połączymy się w  m o
dlitwie, poprzez którą Kościół przypomina słowa Zwiastowania: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie [...] To, co się z  Ciebie narodzi, Święte, będzie 
nazwane Synem Bożym” (por. Łk 1, 35). Oblubienico Ducha Świętego 
- Matko Chrystusa*40. Czy w innym miejscu: Wszyscy razem wychwa
lamy dziś Oblubienicę Ducha Świętego. To właśnie do Niej Zwiastun 
powiedział w  Nazarecie: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż
szego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym” (Łk 1, 35). Maryja wyraziła zgodę mówiąc: „Niech m i 
się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38). I  wówczas też Ona sama 
stała się najświętszym sanktuarium dziejów człowieka*41. Tajemnica 
Wcielenia dokonała się niezwykłą mocą oblubieńczą Ducha Świętego, 
za którego sprawą Słowo Przedwieczne stało się ciałem w  Jej dziewi
czym łonie?41. Maryja staje się więc Oblubienicą Ducha Świętego od 
chwili Wcielenia343. Ta, która dała Chrystusowi ludzkie ciało, jest Ob
lubienicą Ducha Świętego344. Najpełniej poznała moc Ducha Święte
go, dzięki której poczęła i wydała na świat Syna Bożego345. Stała się 
M atką Syna mocą oblubieńczą Ducha Świętego, za którego sprawą Sło
wo Przedwieczne stało się ciałem346.

339 R. LAURENTIN, Dieu Seul est ma Tendresse..., 182.
340 JAN PAWEŁ II, Człowiek uczy się miłości w  rodzinie..., 166.
341 TENŻE, U stóp Maryi z  Cavadonga składam wizję Europy bez granic (21.08.1989), 

LO 10(1989) nr 8, 24.
342 TENŻE, Bądź pozdrowiona Maryjo!..., 399.
343 Ona jest Oblubienicą tegoż Ducha od  chwili Wcielenia. TENŻE, Bądźcie szczęśliwi 

i dumni..., 676.
344 TENŻE, Źródło nadziei na życie wieczne (15.08.1980), NP III, 2 , 221.
345 O, Ty, która najpełniej poznałaś m oc Ducha Przenajświętszego, gdy dane Ci było  

w  Twoim dziewiczym  łonie począć i w ydać na św iat Przedwieczne Słowo  [...]. 
Duchu Święty Boże, który z  Ojcem i Synem jedną odbierasz chwałę i cześć! Przyjmij 
wszystkie te słowa pokornego zawierzenia, skierowane do Ciebie w  sercu Maryi 
z  Nazaretu, Twojej Oblubienicy. TENŻE, Całą rodzinę ludzką Tobie, Matko, 
zawierzam y..., 589-599; to samo: A kt zawierzenia..., 396-397.

346 TEN ŻE, Bądź pozdrowiona Maryjo!..., 399.
Bardzo wymowne są w  tym względzie słowa z ostatniego kazania, jakie wygłosił 
św. Maksymilian w  Oświęcimiu: W  stosunku do Ducha Świętego jest Jego Oblubienicą, 
bo poczęła za Jego sprawą. M .M . KOLBE, Niepokalana a Trójca Święta (ostatnie 
kazanie Ojca Kolbego w  Oświęcimiu w  lipcowe popołudnie 1940, odtworzył 
z pamięci ks. Konrad Szweda w  1947 r.), w: Konferencje..., 436. N a temat poczęcia



Myśl Papieża przypomina teologiczną intuicję Ludwika Grignio- 
na de M ontfort: Bóg Ojciec rodzi odwiecznie Syna; Syn i Ojciec są 
źródłem pochodzenia dla Ducha Świętego; natomiast Duchowi Świę
temu „jakby” brakowało tej wewnątrztrynitarnej płodności; Maryja 
staje się M atką Słowa W cielonego zacieniona Duchem  Świętym; 
Oboje działają razem w powstawaniu człowieczeństwa Syna Boże
go; dzięki tej tajemnicy Duch Święty stał się „płodnym”347. L.G. de 
M ontfort zastrzega się, by nie pojm ow ać tej praw dy tak, jakoby 
Maryja udzieliła Duchowi Świętemu płodności. Trzecia Osoba Bo
ska posiada płodność i moc stwarzania na równi z innymi Osobami 
Boskimi. Przez swój czynny udział we Wcieleniu mógł swą płodność 
zamanifestować w czynie348. Również M . Scheeben dostrzega we 
Wcieleniu ukazanie i podkreślenie płodności Ducha Świętego. W  mi
sterium Wcielenia Słowa Przedwiecznego w Maryi, płodność ta zo
staje przypisana Duchowi Świętemu na zewnątrz349.

Przy takim rozumieniu również konieczne jest zastrzeżenie. Podkre
ślanie sprawczej roli Ducha Świętego w oblubieńczej relacji do Maryi, 
której owocem jest człowieczeństwo Jezusa, może rodzić niebezpieczeń
stwo uznania Ducha Świętego za Ojca Chrystusa, co jest niezgodne z na
uczaniem II Synodu w Toledo (675 r.)350. Jan Paweł II czyni takie zastrze

Syna Bożego przez Ducha Świętego w  łonie Maryi Jego Oblubienicy zob. 
A. SKWARCZYNSKI, Duch Święty a Maryja w  ujęciu Sergiusza Bulgakowa i św. 
Maksymiliana Kolbego, Niepokalanów 1995, 77-82.

347 Bóg Duch Święty, będąc niepłodnym w  Bogu, to  znaczy nie dając początku żadnej 
innej Osobie Boskiej, stal się płodnym przez Maryję, którą poślubił. Z Nią i w  Niej 
stworzył On swe arcydzieło - Boga Wcielonego. LUDWIK DE MONTFORT, Traktat 
o prawdziwym nabożeństwie..., par. 20.

3 4 8 Nie zamierzamy bynajmniej twierdzić, jakoby Najświętsza Dziewica udzieliła Duchowi 
Świętemu płodności, której by nie posiadał, gdyż będąc Bogiem posiada On płodność i 
zdolność stwarzania na równi z  Ojcem i Synem, choć nie wyraża jej czynem, skoro nie 
daje początku żadnej Osobie Boskiej. Chcemy natomiast powiedzieć, iż Duch Święty za 
pośrednictwem Najświętszej Panny, którą posłużyć się raczył, a czego bynajmniej nie 
potrzebował, wyraził czynem swą płodność, kształtując w  Niej i przez Nią Jezusa 
Chrystusa i członki Jego. TAMŻE, par. 21.

349 M. SCHEEBEN, Handbuch der katholischen Dogmatik, 1 5, Freiburg - Basel - Wien, 
1961, 771nn; szerzej na temat mariologii Scheebena zob. K. LIMBURG, Das 
alttestamentliche Marienbild bei Mathias Joseph Scheeben (1835-1888), w: De cultu 
Mariano saeculis XDC-XX. Acta congressus Mariologici - Mariani intemationalis in sanctuario 
Mariano Kevelaer (Germania) anno 1987 celebrati, vol. III, Romae 1991,421-440; K. 
M. BECKER, Marias Verdienst kraft ihrer Freiheit nach theologischen Prinzipien Mathias 
Joseph Scheeben (1835-1888), w: TAMŻE, 441-474; E K. WITTKEMPER, Die 
Verehrungs-Würdigkeit der Allerseligsten Jungfrau Maria nach Mathias Joseph Scheeben 
(1835-1888), w: TAMŻE, 475-488; W WOŁYNIEC,Mary/a Oblubienica Ojca według 
M.J. Scheebena, „Salvatoris Mater” 1(1999) nr 1, 229-238.

350 [...] nienaruszone dziewictwo, które złączenia z  mężem nie zaznało, dostarczyło za 
przyczyną Ducha Świętego materii ciała. [...] Wszakże z  tego, że Maryja poczęła, będąc 
zacieniona przez Ducha Świętego, nie należy wnosić, że tenże Duch Święty jest ojcem 
Syna. Równałoby się to  twierdzeniu, że Syn ma dwóch ojców, czego oczywiście nie 
godzi się mówić. BF V I42; DS 533.



żenie: Opowiadając historię narodzin Jezusa, Łukasz i Mateusz mówią 
także o roli Ducha Świętego. Nie jest On ojcem Dziecka: Jezus jest wyłą
cznie Synem Odwiecznego Ojca (por. Łk 1, 32. 35), który poprzez Du
cha działa w  świecie i rodzi Słowo w  ludzkiej naturze. Istotnie, przy zwia
stowaniu anioł nazywa Ducha „mocą Najwyższego” (Łk 1, 35), zgodnie 
ze Starym Testamentem, który przedstawia Go jako Bożą moc, działają
cą w  ludzkim życiu i uzdalniającą człowieka do wielkich czynów. Obja
wiając się najpełniej w  tajemnicy Wcielenia, ta moc, która w  trynitamym  
życiu Boga jest Miłością, ma obdarzyć ludzkość Słowem Wcielonym351.

N a koniec warto postawić pytanie, dlaczego Jan Paweł II częściej 
posługuje się tytułem, budzącym wątpliwości wśród teologów (z racji 
niebezpieczeństwa jego złego zrozumienia) Oblubienica Ducha Świę
tego niż, bardziej poprawnym teologicznie, tytułem Przybytek Ducha 
Świętego? Wydaje się, że klucz do odpowiedzi leży w tym, iż tytuł 
Oblubienica Ducha Świętego jest ulubioną formułą św. Ludwika Gri- 
gniona de M ontfort i św. Maksymiliana Marii Kolbego. Duchowość 
obu wielkich świadków wyraźnie inspirowała i nadal inspiruje myśl Jana 
Pawła II352; ich wpływ na jego nauczanie jest dość widoczny (dlatego 
teksty tych autorów często były przywoływane w przypisach dla po
równania). Po drugie, tytuł Przybytek Ducha Świętego, chociaż popraw- 
niejszy teologicznie jest mało personalny: zdaje się ujmować Maryję 
w  sposób przedmiotowy. Natomiast Oblubienica Ducha Świętego jest 
tytułem bardziej personalnym, bardziej odpowiadającym personalistycz- 
nemu uprawianiu* teologii przez obecnego Papieża353.

351 JAN PAWEŁ II, Znaczenie dziewiczego poczęcia Jezusa.., 22.
352 RM 48; JAN PAWEŁ II, Dar i Tajemnica. W  pięćdziesiątą rocznicę moich święceń 

kapłańskich, Kraków 1996, 29-30; por. T. HERRMANN, Pobożność Maryjna 
w życiu  i dziełach św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673-1716), w: Maryja 
w  nauczaniu Jana Pawła II, red. P SOCHA Gorzów Wielkopolski, 1989, 60-61; 
S. C. NAPIÓRKOWSKI, Doświadczenie osób i wspólnot chrześcijańskich jako źródło 
teologii (mariologia św. Maksymiliana a Redemptoris Mater nr 48), „Roczniki 
Teologiczne” 44(1997) z. 2, 41-49.

353 Na temat personalizmu Jana Pawia II zob. CZ. BARTNIK, Personalizm teologiczny 
według Karola Wojtyły, „Zeszyty Naukowe KUL” 22(1979) nr 1-3, 51-60; S. C. 
NAPIÓRKOWSKI, Odnajdywanie człouAeka w  Chrystusie. Z  antropoloffi encykliki 
Jana Pawia II„Redemptor hominis", w: „Zeby nie ustała wiara”. Katolicki Uniwersytet 
Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawia II, Lublin 1989, 101-109; M. A. 
KRĄPIEC, Człowiek - suwerenny byt osobowy - w  ujęciu Karola Wojtyły. Na marginesie 
książki „Osoba i czyn”, w: W  nurcie zagadnień posobo-rowycb, 1. 12 : Być człowiekiem 
i chrześcijaninem, red. B. BEJZE, Warszawa 1980,25-34; J. Z. ZDYBICKA,Ko«seè- 
wentrry personalizm chrześcijański. Z  rozważań nad „Redemptor hominis”, w: W  nurcie 
zagadnień posoborowych..., 83-94,83-94; K. KRENN, Co kształtuje i co przeobraża 
Papież Jan Paweł II w  świadomości teologicznej Kościoła?, „Roczniki Filozoficzne” 33- 
34(1985-1986) z. 2, 141-156; J. R. BŁACHNIO, Polskie inspiracje i wartości 
w  nauczaniu Jana Pawia II, Bydgoszcz 1995,44-51 ; J. GALAROWICZ, Imię własne 
człowieka. Klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła Д  Kraków 1996; 
R. BUTTIGLIONE, Myśl Karola Wojtyły, Lublin 1996.
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W arto również zauważyć, że maryjnego tytułu Oblubienica Jan 
Paweł II nie odnosi tylko ekskluzywnie do Ducha Świętego. Nazy
wa Maryję: Oblubienicą świętego Cieśli z  Nazaretu*54, niepokalaną 
i jaśniejącą pięknością Oblubienicą Chrystusa*55, Oblubienicą O d
kupiciela świata*56, Oblubienicą Baranka*57.

4. Podsumowanie

Podsumowując wyniki przeprowadzonych analiz można stwier
dzić, że Jan Paweł II ukazuje Tajemnicę Wcielenia jako podstawę 
szczególnych związków Maryi z Trójcą Świętą. Związek ten w  szcze
gółach (w odniesieniu do poszczególnych Osób Trójcy Świętej) wy
gląda następująco:

1. Obecny Papież łączy odwieczne postanowienie Wcielenia z od
wiecznym wyborem Maryi na M atkę Słowa Wcielonego. Z  racji Jej 
szczególnej Bożomacierzyńskiej funkcji w  zbawczym planie Boga, jest 
O na odwiecznie wybrana, przeznaczona, przewidziana, zamierzona 
i powołana. Odwieczny wybór i przeznaczenie dotyczą Bożego M a
cierzyństwa, Niepokalanego Poczęcia, jak również udziału w  dziele O d
kupienia. Jako podmiot odwiecznego wyboru i przeznaczenia Papież 
wskazuje Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ze szczególnym zwróce
niem uwagi na wyjątkową aktywność Boga Ojca. Tytuł Umiłowana Córa 
Ojca w  odniesieniu do Maryi wyraża szczególną miłość (miłosierdzie) 
Boga Ojca, ideę wyjątkowego dziecięctwa Bożego (najwyższy stopień 
„Bożego usynowienia”, obdarowanie pełnią łaski) oraz wybór Maryi 
przez Ojca na Matkę Jego Syna. Papież dostrzega również podobień
stwo między macierzyństwem Dziewicy z Nazaretu względem Jezu
sa a odwiecznym ojcostwem Boga. M aryi jako pierwszej Bóg Ojciec 
objawia swego Syna, a zarazem Syn objawia Jej Ojca. Teza o zawie
rzeniu Boga Ojca Maryi w tajemnicy powierzenia Jej swego Jednoro- 
dzonego Syna tchnie słowną świeżością i oryginalnością. Ojciec Świę
ty zauważa również aspekt „patrocentryczny” w  kulcie maryjnym.

2. Według Jana Pawła II przyznanie M aryi tytułu Theotókos ma 
charakter dogmatyczny. Z  jednej strony podkreśla on prawdziwe 
człow ieczeństwo, a z drugiej praw dziw e Bóstwo Chrystusa; jest 
również wyrazem osobowej jedności Chrystusa, Boga i człowieka.

354 JAN PAWEŁ II, O nową kulturę pracy, LO 17(1996) nr 6, 24.
*** TENŻE, Przykład M atki (8 .12 .1995), LO 17(1996) nr 2, 14.
356 TENZE, Abyście mogli odczytać do końca tajemnnicę poświęcenia, jaką nosicie 

w  sobie (2 .02 .1990), LO 11(1990) nr 2, 4.
357 TENŻE, Łzy M atki (8 .11 .1994), LO 16(1995) nr 2, 30.



To zjednoczenie Bóstwa i człowieczeństwa w  Osobie Słowa jest 
podstaw ą odnoszenia do M atki Jezusa tytułu Theotókos - M atka 
Boga. Tytuł ten  podkreśla  m acierzyńską relację M aryi z D rugą 
O sobą Boską, co jest źródłem  niespotykanego wyniesienia wśród 
istot ludzkich, jak również podkreśla Jej szczególny udział w  dzie
le pojednania Boga z ludzkością w  tajemnicy Wcielenia. Jan  Paweł 
II wskazuje na realność macierzyństwa M aryi w  odniesieniu do Jej 
Syna, a zarazem realność synostwa Jezusa względem swej M atki. 
Raz zaistniała relacja macierzyńsko-synowska nie zginęła, lecz ciąg
le trwa. Podstawę owej relacji dostrzega w  biologicznym macierzyńst
wie (poczęcie i zrodzenie Wcielonego Słowa spowodowało wspaniałą 
jedność serc, zjednoczenie nierozerwalnym węzłem, zespolenie, bło
gosławioną więź, głęboką zażyłość, nadzwyczajną i niepowtarzalną 
głębię w  więzi panującej między M atką a Synem) oraz w  funkcji 
wychowawczej, którą określa naturalnym przedłużeniem zrodzenia 
(Maryja jako M atka kształtowała procesy psychiczne, duchowe, reli
gijne, kulturowe, moralne, osobowościowe Jezusa).

3. Papieskie nauczanie na tem at relacji Duch Święty a Maryja 
w  tajemnicy Wcielenia możemy sprowadzić do trzech zasadniczych 
elementów: aktywnego udziału Ducha Świętego w  powstaniu czło
wieczeństwa Syna Bożego w Niepokalanej Dziewicy, przygotowy
wania Jej do Bożomacierzyńskiej funkcji przez Boskiego Parakleta 
oraz czynnej w spółpracy M aryi z Trzecią Osobą Boską w  dziele 
Wcielenia. Przeprow adzona analiza tytułów  m aryjnych Przybytek 
Ducha Świętego i O blubienica Ducha Świętego, pozw ala odkryć 
w  nich treści, k tóre jeszcze doprecyzow ują niniejsze dociekania. 
Pierwszy tytuł jest wyrazem  szczególnej obecności (zamieszkania) 
Ducha Świętego w M aryi; drugi wyraża miłość, k tóra ściśle łączy 
M aryję z Duchem Świętym, czynne uczestnictwo M aryi w  zawar
ciu Now ego Przymierza, głęboką, nierozerw alną i doskonałą jed
ność między Maryją a Duchem Świętym oraz ich wspólną płodność 
w  odniesieniu do Syna Bożego.
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Maria e la Santa Trinità nel mistero dell’Incarnazione 
secondo Giovanni Paolo II

(Riassunto)

Riassumendo i risultati delle analisi effetuate si può constatare che Giovanni 
Paolo II presenta il Mistero dell’Incarnazione com e base di particolari relazioni 
tra Maria e la Santa Trinità. Dettagliatamente tale relazione (in riferimento alle 
singole Persone della Santa Trinità) si presenta nel modo seguente:
1. L’attuale Papa unisce una decisione eterna di Incarnazione alla scelta eterna di 
Maria di diventare Madre del Verbo Incarnato. Per la Sua funzione particolare 
della Madre di Dio, assegnataLe nel progetto salvifico di Dio, Ella è eternamente 
eletta, destinata, prevista, intesa e convocata. Le eterne scelta e destinazione rigu
ardano la Maternità Divina, l’Immacolata Concezione nonché la partecipazione 
nell’opera di Redenzione. Come soggetto della scelta e della destinazione eterne il 
Papa indica D io Unico nella Santa Trinità, con una particolare attenzione volta ad 
un’attività particolare di D io Padre. Il titolo Figlia Prediletta del Padre riferito a 
Maria esprime un amore (pietà) particolare di D io Padre, l’idea di una particolare 
filiazione divina (il grado massimo di „filiazione divina”, donazione della pienezza 
della grazia) e la scelta di Maria, da parte di Dio Padre, per la Madre di Suo Figlio. 
Il Papa vede anche la similitudine tra la maternità della Vergine di Nazareth verso 
Gesù e la paternità eterna di Dio. A Maria per prima D io Padre rivela suo Figlio, ed 
allo stesso tem po il Figlio Le rivela il Padre. Nella tesi sull’affidamento a Maria di 
Dio Padre nel mistero dell’affidamento a Ella del Suo Figlio Unigenito c’è da notare 
una freschezza verbale e l’originalità. Il Santo Padre nota anche un aspetto „patri- 
centrico” nel culto mariano.
2. Secondo il Papa l’assegnazione a Maria del titolo di Theotókos ha un carattere 
dogmatico. Da una parte esso sottolinea la vera umanità, e dall’altra la vera Divinità 
di Cristo; è anche espressione dell’unità personale di Cristo, Dio e uomo. Questa 
unione della Divinità e dell’umanità nella Persona del Verbo fa da base per l’attribu
zione alla Madre di Gesù del titolo di Theotókos - Madre di Dio. Questo titolo eviden
zia una relazione materna di Maria nei confronti della Seconda Persona Divina, ciò è 
fonte di un introvabile innalzamento tra gli esseri umani, sottolinea anche la Sua 
partecipazione particolare nell’opera di riconciliazione di Dio con l’umanità nel mi
stero dell’Incarnazione. Giovanni Paolo II evidenzia la realtà della maternità di Maria 
nei confronti di Suo Figlio ed al tempo stesso la realtà della filiazione di Gesù nei 
confronti della Madre. Costituitasi una volta, la relazione madre-figlio non è sparita, 
ma continua a perdurare. La base di tale relazione va cercata nella maternità biologica 
(la concezione e il parto del Verbo Incarnato hanno fatto nascere una meravigliosa 
unità dei cuori, l’unione con un nodo indissolubile, l’accomunamento, un legame 
benedetto, un’intimità profonda, una straordinaria e irripetibile profondità esistente 
tra la Madre e il Figlio) nonché nella funzione educativa, che definisce naturale pro
lungamento del parto (Maria come Madre aveva formato processi psichici, spirituali, 
religiosi, culturali, morali e di personalità di Gesù).
3. L’insegnamento del Papa sulla relazione Spirito Santo e Maria nel mistero del
l’Incarnazione può essere riassunto in tre elementi essenziali: una partecipazione



attiva di Spirito Santo nella generazione dell’umanità del Figlio di Dio nella Vergine 
Immacolata; la preparazione di Maria, da parte di Paraklete Divino, alla funzione 
della Madre di D io ed alla fine una collaborazione attiva di Maria con la Terza 
Persona Divina nell’opera delFIncarnazione. L’analisi dei titoli mariani di Santuario 
di Spirito Santo e Sposa di Spirito Santo permette di scoprire in essi i contenuti che 
precisano ancora di più le presenti speculazioni. Il primo titolo è espressione di una 
presenza particolare (dimora) di Spirito Santo in Maria; l’altro esprime l’amore che 
unisce Maria a Spirito Santo, una partecipazione attiva di Maria all’atto di stringere 
la N uova alleanza, un’unione profonda, indissolubile e perfetta tra Maria e Spirito 
Santo nonché la loro fertilità comune nei confronti del Figlio di Dio.


