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Maryja to szczególne dzieło Ducha Świętego już od pierwszego momentu zaistnienia. Przedstawia się Bernadetcie jako Niepokalane Poczęcie. To enigmatyczne określenie stało się przedmiotem wnikliwych dociekań teologów. I może właśnie ono wskazuje na tak głębokie, duchowe zjednoczenie Maryi z Duchem Świętym, że jednocześnie można zobaczyć Ich Oboje, patrząc na Maryję.
Całe życie Maryi jest nieprzerwanym świadectwem Jej zatopienia
w Duchu Świętym, życia w Nim. Z Niego pochodzą Jej działania, pragnienia, dążenia. W Nim Maryja odkrywa swą tożsamość i swoje powołanie. W Nim się modli – to szczególny aspekt duchowego rozwoju
Maryi i duchowego owocowania: wpierw macierzyństwem wobec Syna
Bożego (w Duchu Świętym poczętego), a potem duchowym macierzyństwem względem Kościoła, które, chociaż ogłoszone przez Chrystusa
z krzyża, dopiero w Wieczerniku Zielonych Świąt uzyskuje swą moc.
Duchowe macierzyństwo Maryi nie może być sprowadzone wyłącznie do Jej troski o różne potrzeby, z którymi zwracają się do Niej
ludzie w problemach życiowych, trudnościach i nieszczęściach. Maryja
nie może być sprowadzana do roli pogotowia ratunkowego.
Macierzyństwo Maryi jako duchowe już przez swą nazwę wskazuje, że priorytetem dla niego są duchowe potrzeby. Maryja żyje Bogiem,
On wypełnia bez reszty Jej ducha i jako nasza duchowa Matka chce się
Nim z nami dzielić. Chce, byśmy żyli Jej duchem, a w sensie ścisłym
Duchem Chrystusa, który Ją wypełnia. Ona wie, że jedynie takie życie,
zanurzone w Bogu, zasługuje na miano życia. Maryja doskonale rozumie, że właśnie ono jest naszym zbawieniem. Nie ma innego zbawienia,
jak tylko to jedno: życie w Bogu. Wejście we wspólnotę życia pulsującego potęgą Ducha w Trójcy Przenajświętszej – a tym samym we wspólnotę z tymi wszystkimi, którzy żyją w Bogu, czerpią życie wprost z Boga przez Jego Ducha.
Chrystus, któremu o to właśnie zbawienie nas chodzi, dał nam Maryję za Matkę, by nam w tym pomagała – jako nasza duchowa Matka. Jej duchowe macierzyństwo jest przede wszystkim macierzyństwem
zbawczym. Jego zadanie zasadza się na pomocy Kościołowi, by stawał
się święty i nieskalany, bez skazy czy zmarszczki (por. Ef 5, 27). Aby stawał się Oblubienicą Baranka na wzór Jej duchowego profilu.
Duchowe macierzyństwo Maryi, które ofiarował nam Chrystus,
to wyraz Jego zbawczej troski o nas, to Jego, przez Maryję, prowadzenie nas do Ojca. To część Jego zbawczej misji, której się podjął na Zie-
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mi. Tym samym włącza się ono w tę zbawczą wolę Boga, w której posłał On swego Syna dla naszego zbawienia – w zbawczą wolę, która jest
Jego zbawczą miłością.
Tajemnica więc duchowego macierzyństwa Maryi włącza Ją w same głębiny Bożego życia i działania ad extra. Sobór Watykański II mówi,
że Maryja jest naszą Matką w porządku łaski i w ten sposób definiuje
istotę Jej duchowego macierzyństwa. A stała się Nią przez współpracę
w dziele Zbawiciela dla odnowienia nadprzyrodzonego dusz ludzkich.
Zaś sposobem tej współpracy było Jej posłuszeństwo, wiara, nadzieja
i żarliwa miłość 1.
Maryja tą żarliwą miłością kochała zarówno Zbawiciela, jak i potrzebujących zbawienia. Nie ma w Jej miłości podziału na dwa odrębne
odniesienia, lecz było rzeczą absolutnie niemożliwą, by kochając Zbawiciela, nie kochać tych, których On umiłował, i nie chcieć tego, czego On dla nich pragnął. Maryja zanim stała się naszą duchową Matką,
wpierw była pilną Uczennicą Chrystusa, upodobnioną całkowicie do Niego, przejmującą Jego uczucia i wolę2. I funkcja duchowego macierzyństwa Maryi, jak uczy Sobór, w ekonomii łaski trwa nieustannie [...] aż do
wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych3. Ponieważ
nie ustaje Jej miłość do tych, których powierzył Jej Chrystus.
Niniejszym tematem Salvatoris Mater chcemy zaprosić Czytelników
do zatrzymania się nad wielką i piękną tajemnicą Maryi, którą jest Jej
duchowe macierzyństwo.
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