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Od Redakcji
Zbliżający się Jubileusz Odkupienia kieruje nasz wzrok ku Chry
stusowi, narodzonemu z Maryi Dziewicy. Razem z Matką Zbawicie
la Kościół pragnie wyśpiewać miłosiernemu Bogu radosne i pełne
wdzięczności „Magnificat” za wielkie dzieło Odkupienia świata.
Tajemnica Chrystusa prowadzi nas do spotkania z Jego Matką,
która pierwsza doświadczyła spełnienia Bożych obietnic, „gdy [...]
nadeszła pełnia czasu” (Ga 4, 4). Rok Jubileuszowy przynagla nas,
abyśmy przybliżyli się do Tej, która swoim „fiat” umożliwiła Wciele
nie Syna Bożego.
Pojawienie się nowego pisma naukowego poświęconego Matce
naszego Pana należy dostrzegać w tym właśnie jubileuszowym kon
tekście życia Kościoła. Próg trzeciego tysiąclecia chcemy przekroczyć
z Maryją - „Błogosławioną, która uwierzyła”. Jako Matka i Nauczy
cielka poprzedza nas na drodze wiary i otacza swoją macierzyńską
miłością wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Prawdy. Prze
konany o Jej macierzyńskiej współpracy z Chrystusem w dziele du
chowego odrodzenia ludzkości, Kościół zawierza swojej Matce nowe
milenium, aby była dla chrześcijan „Gwiazdą nieomylnie kierującą
nasze kroki ku Chrystusowi” (IMA 59).
Kwartalnik mariologiczny chce zatem służyć maryjnej drodze
Kościoła w Polsce, o której przypomniał nam Jan Paweł II w 1993
roku: „Niech ta polska droga maryjna trwa i umacnia się, żebyśmy
nigdy tej drogi nie zgubili pod nogami. Żebyśmy zawsze nią szli nie
tylko w tym minionym tysiącleciu, ale także w tym, które się zbli
ża”. Twórcza refleksja teologiczna nad tajemnicą Matki Pana pragnie
przyczyniać się do umocnienia i ubogacenia polskiej maryjności.
Nowy kwartalnik jest propozycją Centrum Formacji Maryjnej
Księży Marianów działającego przy sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Ten fakt ma swoją głęboką wymowę.
Sanktuarium maryjne winno być, według wskazań Kościoła, m.in.
naturalnym ośrodkiem katechezy i formacji maryjnej, przyczyniając się
do pogłębienia znajomości i upowszechnienia prawd wiary, które
dotyczą Matki Chrystusa. Nowa inicjatywa licheńskiego sanktu
arium jest znakiem podjęcia odpowiedzialności i troski o maryjne
oblicze Kościoła.
„Salvatoris Mater” wybiera drogę wyznaczoną przez soborowe
i posoborowe inspiracje i wskazania kształtujące styl współczesnej
mariologicznej refleksji. Kierując się zasadą „sentire cum Ecclesia”,

pragniemy uważnie wsłuchiwać się w nauczanie „Magisterium Ecclesiae” oraz „sensus fidei” pielgrzymującego Ludu Bożego. Ufamy,
że nasze słowo o Maryi będzie owocem posłuszeństwa wiary i ku
niemu będzie prowadzić. Podejmując refleksję nad tajemnicą M at
ki, zamierzamy służyć wszystkim, którzy chcą lepiej poznawać
tajemnicę Syna.
Nowe pismo zaprasza do współpracy tych, którzy czują się od
powiedzialni za kształt maryjnego oblicza Kościoła w Polsce - zwłasz
cza teologów odważnych w podejmowaniu nowych zagadnień
i w stawianiu trudnych pytań, otwartych na doświadczenie Maryi
obecne w innych Kościołach chrześcijańskich, gotowych do twórcze
go dialogu z polską rzeczywistością maryjną. Łamy pisma otwierają
się przed uczonymi różnych specjalności naukowych. Interdyscypli
narny styl uprawiania mariologii chce służyć wyraźniejszemu i peł
niejszemu dostrzeganiu oblicza Maryi.
Pismo pragnie prezentować ścieżki współczesnej mariologii świa
towej i zapraszać do współpracy mariologów z innych krajów, pozo
stając szczególnie wrażliwym na mariologiczne myślenie bratnich
krajów słowiańskich. Ufamy, że nowe pismo stanie się też ambasa
dorem polskiej mariologii za granicą.
Zamiar wydawania pisma jako kwartalnika ma swoje uzasad
nienie. Taka częstotliwość umożliwi autorom szybkie ukazywanie
się ich artykułów, pozwoli także na systematyczną obserwację wy
darzeń maryjnych i mariologicznych w Polsce i na świecie oraz stwo
rzy korzystne warunki do naukowej dyskusji.
Proponowanie tematów przewodnich poszczególnych numerów
pisma stanowi inspirację do podejmowania poszukiwań teologicz
nych, które mają ubogacać polską mariologię. Zawsze jednak łamy
pisma są otwarte na wszelkie przyczynki naukowe - owoc bieżącej
pracy twórczej.
Zachęcie do dyskusji naukowej w dziedzinie teologii maryjnej
i do teologicznej refleksji nad realizacją maryjnej drogi polskiego dusz
pasterstwa odpowiada proponowany dział „Forum”. W poszczegól
nych numerach będziemy systematycznie publikować ważniejsze tek
sty Stolicy Apostolskiej i Episkopatów świata poświęcone Matce Bo
żej. Nie zabraknie też recenzji bieżącej literatury maryjnej i mariolo
gicznej, prezentacji i omówień mariologicznych czasopism oraz bie
żącej polskiej bibliografii mariologicznej.
Pojawienie się nowego pisma zawsze rodzi pytanie: do kogo jest ono
adresowane? Pragnieniem Redakcji i Współpracowników jest dotarcie do

wszystkich, którzy noszą w swoim sercu troskę o - swoją osobistą i całego
Kościoła w Polsce - maryjną drogę wzrastania w wierze, nadziei
i miłości. Ufamy, ze nasze pismo trafi nie tylko do teologów-naukow
ców, ale także do rąk duszpasterzy, kustoszy licznych polskich sank
tuariów, katechetów i katechetek, osób konsekrowanych, ludzi od
powiedzialnych za polskie ruchy maryjne oraz wszystkich, którzy są
przekonani, że prawdziwa pobożność maryjna „pochodzi z wiary
prawdziwej” i tylko ona prowadzi do „uznawania przodującego sta
nowiska Bogarodzicielki i pobudza do synowskiej miłości ku Matce
naszej oraz do naśladowania Jej cnót” (LG 67).
Pierwszy numer „Salvatoris Mater” otwiera cykl tematów prze
wodnich skoncentrowanych na zagadnieniu „Maryja a Bóg Ojciec”.
W ten sposób środowisko teologów pragnie włączyć się w ogólnokościelne przygotowania do obchodów Jubileuszu Odkupienia w roku
2000. W ciągu tego roku zamierzamy przybliżyć czytelnikom osobę
Maryi w Jej relacji do Boga Ojca w świetle nauki Kościoła i refleksji
teologów, świadectwa Pisma Świętego i Tradycji Ojców, bogactwa
liturgii i pobożności chrześcijańskiej oraz doświadczenia chrześcijań
skiej duchowości i mistyki.
Każda epoka ma swój teologiczny „kairos”, czyli czas szczegól
nie sprzyjający odkryciu lub pogłębieniu rozumienia jakiejś prawdy
dotyczącej tajemnicy Boga. Program wytyczony przez Jana Pawła II
w ramach przygotowań do Jubileuszu, zwraca uwagę na tajemnicę
Trójcy Świętej. Trynitarny charakter tego programu jakby koronował
wysiłek teologów ostatnich lat, skupiający się na przybliżeniu praw
dy o Trójjedynym do „praxis” życia chrześcijan. Ostatnie dwa lata
przyniosły wiele studiów poświęconych Osobie Syna Bożego i Oso
bie Ducha Świętego. Przed nam rok 1999 i nadzieja, że pozwoli on
lepiej poznać tajemnicę Ojca - może najbardziej Nienazwanego
i Nieznanego dla uczniów Jezusa.
W tych latach bezpośrednich przygotowań do Jubileuszu tajem
nica Maryi jest „motywem towarzyszącym” (TMA 43) w naszym
odkrywaniu oblicza Trójjedynego Boga. Obecny numer „Salvatoris
Mater” rozpoczyna naszą wędrówkę ku tajemnicy Maryi z Nazaretu
zakorzenionej w tajemnicy Boga Ojca.
Maryjna Polska długo oczekiwała na mariologiczne pismo. Nie
będzie chyba przesadą, jeśli powiemy, że jego pojawienie się jest
owocem długiej i trudnej, posoborowej drogi odnowy mariologii
i kultu maryjnego w naszym kraju. Wszystkim, którzy nią szli, nale
ży się nasz szacunek i nasza wdzięczność. W szczególny sposób słowa

wdzięczności kierujemy ku o. Stanisławowi Celestynowi Napiórkow
skiemu - Ojcu posoborowej odnowy mariologii w Polsce. W naszej
teologicznej przygodzie Ojciec Celestyn jest Mistrzem, który prowa
dzi nas po mariologicznych ścieżkach Kościoła przełomu tysiącleci.
Nowe pismo zawierzamy Maryi, Pannie mądrej, Tej, która jako
Sałvatoris Mater posłuszna Duchowi Świętemu, oddała się do całko
witej dyspozycji swojemu Synowi dla dobra Kościoła, aby poprzez
swoją obecność na wszystkich jego drogach prowadzić nas i wskazy
wać drogę do domu Ojca. Razem z Nią pragniemy być „pro Cristo et
Ecclesia”.
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