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MaryJny WyMiar DuchoWoŚci KaPłańSKiEJ 
W ŚWiEtLE EncyKLiKi Jana PaWła ii 

RedemptoRis mateR

Duchowość kapłańska to jedna z form duchowości chrześcijańskiej, 
właściwa życiu kapłańskiemu. Polega ona na odwzorowywaniu stylu życia 
chrystusa pod wpływem Ducha Świętego, a wynika z konsekracji i misji 
otrzymanej w sakramencie święceń1. Źródłem jej jest utożsamienie się 
z godnością i misją chrystusa w stopniu, który uzdalnia kapłana do bycia 
i działania in persona Christi2. istotnym odniesieniem duchowości kapłań-
skiej jest więź z kościołem i ludem, naśladowanie wewnętrznej komunii 
miłości osób Trójcy Świętej w miłości pasterskiej i eklezjalnej. ożywiana 
jest modlitwą, życiem sakramentalnym oraz innymi pobożnymi praktykami 
i dziełami miłosierdzia3.

Duchowość maryjna jest formą życia duchowego kształtowanego na 
wzór maryi, matki jezusa, najwyższego i wiecznego kapłana. z tego też 
względu stanowi przykład do naśladowania dla wszystkich osób, a w sposób 
szczególny dla kapłanów, którzy w swoim życiu i posłudze mają być alter 
Christus4. 

Tak również ujmuje maryję jan Paweł ii w encyklice Redemptoris 
Mater (rm), ukazując ją w relacji do Boga ojca, syna Bożego, Ducha 
Świętego, kościoła i ludu wiernego.

1. łaska powołania

Traktując o relacji maryi z Bogiem ojcem jan Paweł ii zaznacza, że to 
właśnie Bóg ojciec powierzył maryi szczególną misję – matki zbawiciela. 
Papież podkreśla, że misja ta, podjęta w nazarecie i realizowana przez 
wszystkie lata życia Pana jezusa, została dopełniona pod krzyżem5.

Bóg, przygotowując maryję na matkę swego syna, obdarzył ją pełnią 
łaski. jednakże nie pozbawił jej wolności wyboru w momencie zwiastowa-
nia. maryja, wybrana i przygotowana przez Boga do swojej funkcji, przyjęła 
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ochotnie jego powołanie. jej relacja do ojca jest relacją miłości. Dlatego 
stanowi doskonały wzór odpowiedzi na Boże powołanie dla wszystkich 
osób poświęconych Bogu i tych, których Bóg przeznaczył na służbę dla 
siebie i dla chwały kościoła6.

w celu realizacji powołania konieczna jest jednak współpraca z Bożą 
łaską. Papież, nawiązując do soborowej konstytucji o kościele, podkreśla 
czynne współdziałanie maryi z Bogiem ojcem przez wiarę i posłuszeństwo. 
To właśnie wola Boga ojca sprawia, że maryja jako matka chrystusa, 
kościoła i wszystkich ludzi wypełnia swe macierzyńskie pośrednictwo. Fiat 
maryi na Boże powołanie oznacza zgodę na realizowanie w niej Bożego 
ojcostwa, a z drugiej strony, stanowi dla kościoła wzór wypełniania macie-
rzyńskiego rysu Bożego ojcostwa7. jest ponadto doskonałym przykładem 
wypełnienia w kościele wszelkiego posłannictwa wynikającego z Bożego 
powołania, a zwłaszcza powołania kapłańskiego. Dlatego w relacji do Boga 
ojca maryja w swym posłuszeństwie wiary, zaufaniu i miłości ukazuje 
podstawę maryjnego wymiaru duchowości kapłańskiej.

maryja wyraża zgodę na współpracę z Bogiem w dziele odnowienia 
świata. kapłan, który wpatruje się w jej styl życia, rozumie, na czym po-
lega w jego konkretnej sytuacji życiowej współpraca dla odnowy świata 
i zbawienia ludzi. wtedy zaczyna rozumieć i doceniać dar celibatu, po-
słuszeństwa, ubóstwa. od tej pory nie traktuje ich tylko jako wyrzeczenia, 
ale jako skuteczny środek w dziele zbawienia8. Postawa maryi ukazuje, że 
powołanie jest darem, którego nie można zdobyć, ale sam Bóg obdarza 
nim wybranych ludzi. Ponadto matka zbawiciela uczy osoby powołane, 
jak można odpowiedzieć na ten dar – bezinteresownym darem z siebie 
i dziękczynieniem Bogu za to szczególne wyróżnienie9. 

2. zjednoczenie z chrystusem

Papież poświęcił temu zagadnieniu pierwszy rozdział encykliki Re-
demptoris Mater. nawiązując do nauki soboru watykańskiego ii, zazna-
cza, że cała wielkość i godność maryi wynika z jej ścisłego zjednoczenia 
z jezusem10. Poświęcając całe życie dla niego, maryja wypełnia swoje 
powołanie, uczestniczy w dziele zbawienia i dostępuje uświęcenia. maryja 
towarzyszy jezusowi od pierwszych do ostatnich chwil jego życia, biorąc 
czynny udział w dziele swego syna11.

Papież cytuje stwierdzenie soborowe, że maryja „szła naprzód w piel-
grzymce wiary i utrzymywała wiernie swe zjednoczenie z synem, aż do 
krzyża”12. To właśnie zjednoczenie z chrystusem jest dla Papieża central-
nym elementem maryjnego wymiaru duchowości kapłańskiej. To również 
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cel życia duchowego każdego człowieka, a szczególną odpowiedzialność 
za jego realizację ponoszą kapłani, którzy – jako pośrednicy pomiędzy 
Bogiem a ludźmi oraz przedstawiciele ludu przed Bogiem – powinni 
szczególnie troszczyć się o świętość dla siebie i powierzonych ich duchowej 
pieczy wiernych. 

mają to czynić, wpatrując się w przykład relacji maryi z jezusem. wie-
lokrotnie i na różne sposoby teologowie analizowali tę wzajemną relację 
syna i jego matki w aspekcie wzrastania w świętości. mówiono „przez 
maryję do jezusa”, „z maryją do jezusa”, „przez chrystusa do maryi”, 
czy „w chrystusie do maryi”13. zawsze jednak podkreślano nierozerwalną 
więź matki i syna, co powoduje, że naśladowanie stylu życia jednej z tych 
osób przybliża automatycznie do drugiej. Bliskość maryi i jej całkowite 
zawierzenie jest najdoskonalszym sposobem obrony przed atakami złe-
go ducha. To stwierdzenie stanowi swoiste wezwanie do kapłanów, aby 
w swojej posłudze jednoczyli się nieustannie z maryją i jej synem, do 
którego mają się nieustannie upodabniać14.

3. życie w Duchu Świętym

Papież wielokrotnie wspomina o związku maryi z Duchem Świętym. 
Podkreśla jego udział w łasce niepokalanego Poczęcia15, jego obecność 
podczas zwiastowania16, a także w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy maryja na 
nowo została napełniona Duchem Świętym17. Pisze również o współpracy 
maryi z trzecią osobą Trójcy Świętej podczas nawiedzenia elżbiety, w cza-
sie ofiarowania w świątyni, podczas godów w kanie galilejskiej, a także 
pod krzyżem, gdy w Duchu Świętym maryja potwierdziła swoje fiat18. 

Poprzez głęboką relację z Duchem Świętym maryja staje się dla ka-
płanów wzorem życia duchowego. jan Paweł ii zauważa, że dzięki maryi 
Duch Święty daje życie i ujawnia słowo samego Boga w historii ludzkości. 
maryja pozwala na to, wsłuchując się w natchnienia Ducha Świętego 
i wypełniając je. ukazuje jak z nim współpracować, jak wsłuchiwać się 
w jego natchnienia i wypełniając powierzone zadania, pod wpływem Ducha 
Świętego, przybliżać ludziom Boga i być pośrednikiem między Bogiem 
a ludźmi. zatem maryjny wymiar duchowości kapłańskiej polega także na 
wpatrywaniu się w maryjny sposób współdziałania z Duchem Świętym19. 

maryja nazywana jest w kościele Pneumatofora (niosąca Ducha Świę-
tego). ona przyczynia się do dzieła chrystyfikacji, czyli przemiany człowieka 
w chrystusa mocą Ducha Świętego. maryja zatem jest nie tylko wzorem, 
ale darem Boga. każdy, kto ten dar przyjmuje, otwiera się na działanie 
Ducha Świętego. stąd też tak często w duchowości podkreśla się potrzebę 
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głębokiej pobożności maryjnej, która nie ogranicza się tylko do kultu, ale 
prowadzi do naśladowania stylu jej życia20. 

Do tego zadania wezwani są również duchowni, by w swoim kapłańskim 
życiu przyjęli dar w osobie maryi i zaprosili ją do swojej codzienności. 
maryja stanowi wspaniały przykład gotowości i delikatności, z jaką kapłani, 
pod wpływem Ducha Świętego, powinni przekazywać światu owoce zba-
wienia i przedłużać w czasie dzieło kapłańskie samego chrystusa21.

4. Służba dla Kościoła

w encyklice Redemptoris Mater Papież pisze także o macierzyńskim 
pośrednictwie maryi, poświęcając temu zagadnieniu cały trzeci rozdział 
swego dokumentu. Biblijną podstawą twierdzenia o maryjnym pośredni-
ctwie jest to, co stało się pod krzyżem: jezus powierzył maryi cały kościół, 
a janowi – kapłanowi swoją matkę (por. j 19, 26–27). jezus zaleca, aby 
maryja troszczyła się o jego mistyczne ciało, tak jak troszczyła się o niego. 
z kolei janowi, jako przedstawicielowi kapłanów, nakazuje, aby maryję 
wziął do siebie, gdyż ona będzie pośredniczką do niego. w ten sposób 
maryja bierze czynny udział w narodzeniu kościoła zarówno w nazarecie, 
jak i pod krzyżem. Przyczynia się ona do odkupienia ludzkości i nabywa 
prawa macierzyńskie w stosunku do kościoła. Papież zauważa, że nie 
można w tajemnicy kościoła, rozpatrując wcielenie syna Bożego, pominąć 
matki chrystusa. ona bowiem w sposób nierozdzielny należy zarówno do 
tajemnicy chrystusa, jak i tajemnicy kościoła22. 

Papież przypomina, że ścisły związek maryi z tajemnicą chrystusa 
oraz jej duchowe powiązanie z kościołem stanowiły podstawę do nadania 
jej tytułu matki kościoła. maryja była żywą ikoną kościoła i jego zacząt-
kiem, nim został on ostatecznie utworzony. kiedy chrystus obdarzył swój 
kościół pełnią łask paschalnych, wówczas maryja wraz z kościołem stała 
się najdoskonalszym wyrazem ludzkiego współdziałania z chrystusem. 
nawiązuje do tego konstytucja dogmatyczna o kościele, stwierdzając, że 
kościół, kontemplując i naśladując maryję, poprzez wierne wypełnianie 
woli Bożej i przyjmowanie słowa, sam staje się matką23. Dlatego teologo-
wie sugerują, by tajemnice maryi ukazywać zawsze w świetle tajemnicy 
kościoła24. 

maryja jako matka kościoła doznaje od niego szczególnej czci25. 
oddając cześć maryi kościół wzywa do jej naśladowania. Papież zachęca 
ludzi do przyjęcia postawy dziecka wobec maryi. Będąc dzieckiem Bożym 
w chrystusie poprzez sakrament chrztu, osoba ludzka staje się członkiem 
kościoła i dzieckiem maryi26. 



44

jan Paweł ii w końcowej części dokumentu nawiązuje do macierzyń-
stwa duchowego maryi wobec wszystkich ludzi. na początku dokumentu 
mówił o macierzyństwie fizycznym wobec jezusa, teraz o macierzyństwie 
w porządku łaski wobec wszystkich ludzi. macierzyństwo to wyjednuje dar 
Ducha Świętego, który rodzi nowych członków kościoła dzięki ofierze 
zbawczej chrystusa27. 

Ten rodzaj macierzyństwa przeżywany jest szczególnie podczas eu-
charystii, która jest uobecnieniem tajemnicy paschalnej jezusa chrystusa. 
Dlatego też Papież podkreśla szczególną więź maryi i eucharystii, twier-
dząc, że to matka syna Bożego prowadzi wiernych do eucharystii, która 
jest bezkrwawym uobecnieniem ofiary krzyżowej. w niej swoje szczególne 
miejsce mają maryja i kapłan jan. To właśnie na krzyżu chrystus ustanowił 
i uświęcił szczególną więź pomiędzy nimi28.

maryjny wymiar duchowości kapłańskiej dotyczy nie tylko euchary-
stii, ale również pozostałych sakramentów. współcierpienie maryi u stóp 
krzyża czyni ją godną bycia matką miłosierdzia. nikt tak jak maryja nie 
doświadczył tajemnicy krzyża i nikt poprzez fiat nie miał tak jak ona 
udziału w misterium paschalnym chrystusa29.

chrystusowy kościół, maryja jego matka i kapłaństwo mają wspól-
ne źródło. jest nim zamysł Trójcy Świętej. zgoda maryi odnosi się do 
tajemnicy chrystusa, jego zbawczego dzieła, w którym istotne znaczenie 
miało ustanowienie Dwunastu i ich następców: biskupów i prezbiterów. 
co prawda maryja nie była obecna w wieczerniku w czasie ostatniej 
wieczerzy, podczas ustanowienia sakramentu eucharystii i kapłaństwa, 
ale była obecna pod krzyżem i w wieczerniku podczas zesłania Ducha 
Świętego. Pod krzyżem maryja została przez chrystusa ustanowiona matką 
wiernego apostoła, a przez niego wszystkich kapłanów. widać w tym więź 
między maryją i kościołem, między matką arcykapłana i jego kapłanami. 
z kolei w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego w wieczerniku (por. 
Dz 1, 14) maryja wyprasza dla apostołów i ich następców łaskę konse-
kracji kapłańskiej, którą, podobnie jak jej syn – jezus, otrzymują mocą 
Ducha Świętego. maryja stała się w ten sposób matką w porządku łaski 
dla wszystkich kapłanów30.

5. Wzór dla kapłanów

ważnym aspektem maryjnego wymiaru duchowości kapłańskiej jest 
naśladowanie stylu życia matki syna Bożego. Polega on na całkowitym 
zawierzeniu maryi, na wzór św. jana apostoła. Dotyczy przyjęcia maryi 
i wprowadzenia jej nie tylko w życie duchowe, ale również w codzienne 
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wydarzenia. w ten sposób kapłani będą realizowali macierzyństwo według 
ducha, które było udziałem maryi pod krzyżem i w wieczerniku31.

Przyczyni się to do umocnienia tożsamości kapłańskiej, którą zdaniem 
księdza w. słomki, należałoby rozpatrywać w odniesieniu do maryi matki 
chrystusa – arcykapłana nowego Przymierza. skoro wcielenie zależało 
od jej zgody, a jej dziewicze łono stało się katedrą konsekracji kapłańskiej, 
to fakt pośrednictwa chrystusa najwyższego kapłana nie może pomijać 
odniesienia prezbiterów do maryi. Ponadto soborowe usytuowanie ma-
riologii w tajemnicy chrystusa i kościoła pozwala wyciągnąć wniosek, że 
naturę tożsamości kapłańskiej należy rozpatrywać w odniesieniu do ma-
ryi matki chrystusa i jego mistycznego ciała. więź jezusa arcykapłana 
nowego Przymierza z jego matką jest zatem nierozerwalna32. Dlatego 
też maryja jest dla kościoła zarówno matką, jak i wzorem. opiekuje się 
nim i uczy posłuszeństwa woli ojca33.

w zakończeniu encykliki Papież zwraca się z apelem o uświadomienie 
macierzyńskiej roli maryi względem ludzi. z tego wynika zadanie docho-
wania wierności i posłuszeństwa matce syna Bożego34.

To, co dokonało się pod krzyżem jezusa, pozwala widzieć maryję 
nie tylko w tajemnicy wcielenia, ale szczególnie w tajemnicy odkupienia. 
słowa jezusa dotyczące przyszłości maryi i kościoła dotyczą również 
chrystusowego kapłaństwa, i to zarówno w wymiarze powszechnym, jak 
i urzędowym. więź maryi z kościołem i kapłanami odzwierciedla się w ich 
powołaniu do szczególnego naśladowania matki chrystusa najwyższego 
kapłana oraz w jej posłannictwie do rodzenia nowych wyznawców i sług 
chrystusa35.

To dziewicze rodzicielstwo maryi do nowości życia w chrystusie odnosi 
się w sposób szczególny do jego kapłanów. oni mocą sakramentu święceń, 
szczególnie w sakramencie eucharystii, uobecniają jej syna najwyższego 
arcykapłana. Dlatego Papież w swej encyklice podkreśla łączność maryi 
i eucharystii. zauważa ją zarówno w liturgii wschodniej jak i zachodniej, 
duchowości rodzin zakonnych i różnych typach duszpasterstwa36.

zauważa ponadto, że słowa chrystusa do jana wypowiedziane z krzyża 
dały niejako początek kultowi maryjnemu. skierowane do kapłana czynią 
go w pierwszym rzędzie odpowiedzialnym za jego pogłębianie i rozszerza-
nie. na samym początku wymagają jednak od prezbiterów całkowitego 
zawierzenia matce arcykapłana37. kolejnym krokiem po zawierzeniu 
maryi powinno być zabranie jej do siebie (j 19, 27). w ten sposób kapłan 
jest wezwany do otwarcia się na dar, jakiego jezus udziela mu w osobie 
maryi. Przyjęcie maryi jako matki stanowi wyraz wiary ucznia chrystusa. 
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To obowiązek i przywilej każdego kapłana, by miłować maryję tak, jak 
czynił to jezus38.

*     *     *
encyklika Redemptoris Mater zawiera bogactwo pobożności maryjnej 

osadzonej na soborowej doktrynie mariologicznej. nauczanie Vatica-
num II jest dla papieża podstawą maryjnej pobożności i duchowości. 
maryja została w nim ukazana jako rodzicielka i żywicielka zbawiciela 
oraz pokorna służebnica Pana. w ten sposób zostało zaakcentowane jej 
macierzyńskie pośrednictwo. jan Paweł ii w Redemptoris Mater wnosi do 
nauczania soboru watykańskiego ii pogłębienie teologii pośrednictwa 
maryjnego. według s. napiórkowskiego Papież zachęca do interpretacji 
duchowego macierzyństwa i pośrednictwa maryi w aspekcie działania 
Ducha Świętego39.
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