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LITTERAE ENCYCLICAE

Encyklika „Fides et ratio” 
Ojca Świętego Jana Pawła II 

do Biskupów Kościoła katolickiego 
o relacjach między wiarą a rozumem1.

(Rzym, 14 września 1998)

[-]
108. Na koniec zwracam się myślą ku Tej, którą Kościół wzywa w mo

dlitwie jako Stolicę Mądrości. Samo Jej życie jest niczym przypowieść, zdol
na rzucić światło na rozważania, które tutaj przeprowadziłem. Można bo
wiem dostrzec głębokie podobieństwo między powołaniem Błogosławionej 
Dziewicy a powołaniem autentycznej filozofii. Podobnie jak Maryja Panna 
została wezwana do ofiarowania całego swojego człowieczeństwa i kobieco
ści, aby Słowo Boże mogło przyjąć ciało i stać się jednym z nas, tak też 
filozofia ma się przyczyniać swą refleksją racjonalną i krytyczną do tego, by 
teologia jako rozumienie wiary była owocna i skuteczna. I podobnie jak 
Maryja, wyrażając przyzwolenie na zamysł zwiastowany Jej przez Gabriela, 
nie straciła bynajmniej swego prawdziwego człowieczeństwa i wolności, tak 
też myśl filozoficzna, przyjmując wyzwanie, jakie rzuca jej prawda Ewange
lii, nic nie traci ze swej autonomii, gdyż dzięki temu wszelkie jej poszukiwa
nia zostają skierowane ku najwznioślejszym celom. Dobrze rozumieli tę praw
dę świątobliwi mnisi chrześcijańskiej starożytności, gdy nazywali Maryję 
„podporą rozumienia wiary” (He noera tes pisteos trapeza”, Pseudo-Epifa- 
niusz, Homilia ku czci Matki Bożej, PG 43, 493). Widzieli w Niej wierny 
wizerunek prawdziwej filozofii i byli przekonani, że należy philosophari in 
Maria.

Niech Stolica Mądrości będzie bezpiecznym portem dla tych, któ
rzy uczynili swoje życie poszukiwaniem mądrości. Oby dążenie do mądro
ści, ostatecznego i właściwego celu każdej prawdziwej wiedzy, nie napoty
kało już żadnych przeszkód dzięki wstawiennictwu Tej, która rodząc Praw
dę i zachowując ją w sercu, na zawsze obdarzyła nią całą ludzkość.[.„]

* Wybór najważniejszych wypowiedzi Jana Pawła II na temat Matki Bożej 
(styczeń-wrzesień 1998).

1 „L’Osservatore Romano” (wyd. poi.) 19(1998) nr 11, 40.


