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Od Redakcji

Kościół od  początku darzył szczególną czcią M atkę Pana. Jednak 
szybki, zdecydow any w zrost kultu m aryjnego zaznaczył się w  V wieku 
-  od  Soboru Efeskiego (431 r.), gdy, w  kontekście chrystologicznych za
gadnień, obdarzono M aryję tytułem Theotokos. Tak zatem  rozważanie 
prawdy, że M aryja jest Świętą Bożą Rodzicielką prow adziło do  rozw o
ju kultu m aryjnego. Podobnie wzmagał się on  w raz z kolejnymi orze
czeniami dogm atycznym i dotyczącymi Najświętszej M aryi Panny.

Wielce znaczącym  okresem  dla rozw oju kultu m aryjnego było śre
dniowiecze, które jednak, obok popraw nych form  pobożności, przeja
w iało również jej w ypaczenia (co stało się przedm iotem  krytyki i pro
testu ze strony reform acji).

Kult maryjny odznacza się wielkim bogactwem  różnorodności form 
(liczne święta, świątynie ku czci M aryi, tytuły maryjne, nabożeństwa, 
litanie, m odlitwy -  zwłaszcza różaniec -  pielgrzymki d o  sanktuariów, 
peregrynacje obrazów, koronacje itd.).

Także dziś kult m aryjny w ym aga, zw łaszcza w  duszpasterstw ie, 
pilnej obserwacji i troski o  jego popraw ność, poniew aż zawsze jest on 
narażony na m ożliw ość wypaczeń. N ie  m oże on  p opadać ani w  mak- 
symalizm ani w  m inim alizm , lecz zachowywać roztropny umiar.

Przed wypaczeniam i kultu m aryjnego przestrzega wyraźnie Sobór 
W atykański II, jak też Paweł VI w  najważniejszym dla kultu maryjnego 
dokum encie papieskim , adhortacji Marialis cultus. Sobór teologów [...] 
i głoszących słowo Boże gorąco zachęca, aby w rozważaniu szczególnej 
godności Bożej Rodzicielki starannie wystrzegali się na równi i wszelkiej 
fałszywej przesady, i nadmiernej ciasnoty umysłu [...]. Niechaj też wier
ni pamiętają o tym, że prawdziwa pobożność nie polega na czczym 
i przemijającym uczuciu, ant na jakiejś próżnej łatwowierności, lecz po
chodzi z prawdziwej wiary, która prowadzi nas do uznania wyjątkowe
go wyniesienia Bożej Rodzicielki i pobudza do dziecięcej miłości ku na
szej Matce oraz do naśladowania Jej cnót (LG  67). Paweł VI w  Marialis 
cultus wskazuje, że czujna obrona przed przerostam i kultu maryjnego 
przyczyni się do  wzmożenia czystości i żarliwości w  czci w obec Najświęt
szej M aryi Panny. M ów i o  konieczności odn ow y kultu m aryjnego 
i formułuje jej zasady -  d o  naczelnych należą: zasada trynitarna, chry
stologiczna, pneum atologiczna, biblijna, liturgiczna. Znajduje się wśród 
nich także zasada naśladow ania M aryi, o  której uczył także Sobór, 
a która m a szczególny w alor duszpasterski i której wcielenia duszpaster
stw o maryjne bardzo potrzebuje.



Czcząc Chrystusa w  Je go  Kościele nieuchronnie spotykam y tam  
także Je go  M atkę, co  prow adzi także do Jej czci. M iłość d o  Chrystusa 
prow adzi d o  m iłości M aryi. Ale nie należy tym  bardziej zapom inać, że 
m iłość do  M aryi m a prow adzić do  miłości Chrystusa, a  oddaw ana Jej 
cześć do  Je g o  czci.

Obecność M aryi w  kulcie chrześcijańskim jest faktem, którego nikt 
nie kwestionuje. Istnieje jednak stała potrzeba pogłębionej refleksji nad 
naturą i znaczeniem tej obecności M aryi, zarów no ze w zględów  pasto
ralnych, jak  i ekumenicznych.

O by niniejszy num er „Salvatoris M ater” przyczynił się do  św iado
mej refleksji na tem at czci oddaw anej M aryi i zaow ocow ał rów nież 
w  codziennym  duszpasterstwie Kościoła.
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