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Od Redakcji
Sytuacja Kościoła w świecie na początku now ego tysiąclecia
skłania do szczególnego zwrócenia się w stronę Jezusa Chrystusa
jako jedynego Odkupiciela ludzkości. O dpow iada jej głęboka intu
icja Jana Pawła II, aby „na now o rozpoczynać od Chrystusa” i kon
tem plow ać Jego oblicze jako Boga zbaw iającego. Ew angeliczne
w ezw anie „w ypłyń na głębię” (Łk 5, 4), pow tórzone przez Jana
Pawła II w N ovo millennio ineunte, m ożna odnieść do konieczno
ści głębszego doświadczenia odkupienia. Chodzi o naszą św iado
mość odkupienia, której wyrazem jest przekonanie, że tylko dzięki
Chrystusowi jest możliwe usprawiedliwienie ze wszelkiego zła oraz
że tylko w N im m am y przystęp do Ojca. Zagubienie tej św iado
mości nie tylko świadczy o pow ierzchow ności wiary chrześcijań
skiej, ale prowadzi do jej całkowitego wypaczenia. Jaskrawym tego
przykładem jest łączenie praktyk religijnych z selektywnością praw d
wiary i moralności. Pilnym zadaniem wydaje się zatem przepowia
danie C hrystusa ukrzyżow anego i zm artw ychw stałego tak, aby
chrześcijanin uśw iadom ił sobie, że jest człow iekiem odkupionym
i ogarnia go tajemnica odkupienia. N ie jest ona bowiem tylko fak
tem historycznym, ale nadal aktualną rzeczywistością zbawczą, któ
ra uobecnia się w Kościele przez D ucha Świętego.
W tym kontekście należy dostrzec rolę M aryi odkupionej i obec
nej w dziele odkupienia, którem u służy. Jej zaangażowanie w zbaw
cze dzieło Syna jest przedm iotem teologicznej refleksji począwszy
od II wieku (Maryja jako N ow a Ewa). Przez długi czas kluczowym
słowem określającym zagadnienie: M aryja - odkupienie był term in
„W spółodkupicielka”. Przyniósł on w yraźne zaciemnienie praw dy
o roli M aryi w tajemnicy odkupienia, co nie tylko znalazło wyraz
w teologicznych księgach, ale także w świadom ości ludzi wierzą
cych, dla których absolutny prymat Chrystusa jedynego Odkupiciela
stał się relatywny, a przynajmniej osłabiony Przekonanie o „współu
dziale” M aryi w dziele odkupienia zaowocowało przeświadczeniem
o zbawczej w artości Jej zasług jako M atki Chrystusa. W konse
kwencji zaczęto widzieć w M aryi „źródło łaski”, „rozdawczynię
wszelkich łask”, „wyzwolicielkę”. Takie tytuły M aryi niezwykle su
gestywne, z psychologicznego punktu widzenia, zostały w pewien
sposób usankcjonow ane w ludowym duszpasterstwie poprzez na
uczanie, że Bóg oddał M aryi królestwo miłosierdzia, a sobie zosta
wił królestw o sprawiedliwości. W takiej perspektywie ginie całko
wicie obraz Chrystusa Odkupiciela, który słowem i czynem ukazał
m iłosierdzie Trójjedynego Boga.

Autentyczna pobożność maryjna winna budzić i umacniać świa
dom ość odkupienia, którego dokonał tylko Chrystus, zaś przykład
M aryi - zachęcać do w spółdziałania z Bogiem zbawiającym jako
odpow iedź na Jego łaskę. Taką pobożność m ożna spotkać (i nauczyć
się jej) na drodze biblijnej, która umieszcza nasze odniesienie do
M aryi na płaszczyźnie historiozbawczej i strzeże przed traktow a
n iem M aryi m iłosiernej jako swoistej kon k u ren cji (rywalizacji)
w obec Chrystusa O dkupiciela, m iłosiernego i sprawiedliwego.
W duchu wierności dojrzewającej świadomości Kościoła co do
popraw ności teologicznej tradycyjnych tytułów M aryi, należałoby
nie tylko przem ilczać takie, które okazują się niewłaściwe, dw u
znaczne lub budzą kontrow ersje i sprzeciw, ale też je systematycz
nie zastępować innymi, szczególnie tam , gdzie m ogą oddziaływać
i kształtow ać św iadom ość w iernych (np. m odlitew niki, literatura
maryjna, naw et tytuły kościołów).
Obecny num er „Salvatoris M ater” należy widzieć w kontekście
dyskusji nad zagadnieniem miejsca i roli M aryi w tajemnicy odku
pienia dokonanego przez Chrystusa, k tórą prow okuje ruch „Vox
Populi M ariae M ediatrici” na rzecz tzw. „piątego dogm atu m aryj
nego”. Swoista prom ocja m aryjnego tytułu „W spółodkupicielka”,
wraz z teologią, która nie uwzględnia recepcji Soboru i aktualnego
nauczania M agisterium Kościoła, dom aga się w yraźnego przypo
m nienia tych elem entów nauczania Kościoła, które wytyczają au
tentyczną drogę refleksji nad niewątpliwie trudnym zagadnieniem
obecności M aryi w tajemnicy odkupienia.
Złożoność problem u oraz jego ekumeniczna aktualność na pew
no są wystarczającymi powodam i, aby do niego jeszcze w przyszło
ści wrócić. Dobrym kontekstem takiej refleksji na pew no okażą się
dw a ważne teksty ekum enicznych uzgodnień: „M aryja w Bożym
planie i w kom unii świętych” Grupy z Dombes (1998 r.) i „Wspól
na Katolicko-Luterańska Deklaracja o Usprawiedliwieniu” (1999 r.).
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