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Od Redakcji

Nasze czasopismo pragnie dołączyć do tych wszystkich publikacji 
i inicjatyw, które chcą wyrazić wdzięczność Janowi Pawłowi II za jego 
tak owocne 25 lat pontyfikatu. Mariologowie mają szczególne powo
dy do wdzięczności. Przecież to właśnie ten Papież -  Polak -  darował 
Kościołowi pierwszą w jego historii encyklikę maryjną, Redemptoris 
Mater, która jako biblijna medytacja nad tajemnicą Maryi przyczyniła 
się do pogłębienia studiów mariologicznych w perspektywie biblijnej 
i ekumenicznej. On także w obecnym roku napisał list, o ogromnym 
znaczeniu, na temat różańca, Rosarium Virginis Mariae. List ten nie tyl
ko zwraca uwagę na chrystocentryczne zogniskowanie tej modlitwy, ale 
z wielką mocą podkreśla jego wymiar kontemplacyjny. Ojciec Święty 
wprost przekształca ten list w gorący apel o odkrycie różańca jako 
modlitwy kontemplacyjnej (nawet mistycznej). W  ten sposób chce 
ustrzec różaniec przed magicznym i niechrześcijańskim traktowaniem, 
a jednocześnie zachęcić do właściwego sposobu odmawiania tej modli
twy. Z  tym wyeksponowaniem kontemplacyjnego charakteru różańca 
współgrają nowe jego tajemnice -  tajemnice światła -  które Jan Paweł 
II dołączył jako jeszcze jedną część tej modlitwy.

Od początku tego, tak obfitego w różnego rodzaju dzieła i czyny, 
pontyfikatu można również zaobserwować pewne „mocowanie” się Pa
pieża z dotychczasowym, niezbyt szczęśliwym, pojęciem „niewolnictwa” 
maryjnego i zastąpienie go pojęciem „zawierzenia”. Powód do wdzięcz
ności mariologów za ten właśnie wkład Jana Pawła II w kształtowanie 
zdrowej pobożności maryjnej jest tym większy, że Papież podaje również 
właściwy sposób rozumienia tego zawierzenia. Mówi o zawierzeniu ro
dzącym się z miłości, którą otacza nas Matka Najświętsza.

Wielki entuzjazm wśród mariologów wywołało także zdanie koń
czące homilię Ojca Świętego podczas Mszy św. na pl. Św. Piotra 
w Rzymie, na zakończenie X X  Kongresu Mariologiczno-Maryjnego, 24  
IX 2000  r. Jan Paweł II poszerzył wówczas rozpowszechnione w krę
gach katolickich hasło: „Ad Iesum per Mariam” dodając -  „ale także 
Ad Mariam per Iesum” (treść tego nauczania jest już obecna w Redemp
toris Mater, ale tu Papież szczególnie mocno je wyakcentował). Wska
zał przez to na potrzebę traktowania Maryi nie autonomicznie, lecz 
widzenia Jej wewnątrz tajemnicy Chrystusa (nie jest to jednak hasło dla 
pobożności maryjnej -  Chrystus nie jest pośrednikiem do Maryi!). Ta 
optyka pozwala nie tylko ustrzec się przed wypaczeniami, ale też zoba
czyć pełnię blasku tajemnicy Maryi -  widzianej w prawdzie i jej głębi.



Ojciec Święty wyraźnie stara się, także w preferowanej przez nie
go mariologii, sprostać zadaniom wyznaczonym przez Sobór Watykański Π 
i posoborowe Magisterium.

Do specyfiki przedkładanej nam przez Jana Pawła II mariologii 
należy jej duszpasterski charakter. Ojciec Święty jest i tu przede wszyst
kim nauczycielem wiary i pobożności. Jego przemówienia i homilie 
o tematyce maryjnej mają prosty, duszpasterski styl, a jednocześnie za
wierają głębię myśli. Nie sposób nie wspomnieć o wielkiej ich liczbie -  
powstały aż całe tomy tych wypowiedzi papieskich. Odznaczają się one 
dodatkowo specyfiką miejsc i sytuacji ludzi, do których były głoszone - 
w różnych szerokościach geograficznych, układach społeczno-politycz
nych, a także konkretnych potrzebach określonych grup, z którymi 
Ojciec Święty się spotykał.

Także w dziedzinie swej mariologii duszpasterskiej Jan Paweł II jest 
niezwykle twórczy -  i jest to świadome, celowe działanie -  wszak to 
jego hasło brzmi przecież: Totus Tuus i Jan Paweł II stara się je przy 
każdej okazji wypełniać bogatą treścią.

Redakcja Salvatoris Mater składa Janowi Pawłowi II gorące życze
nia światła i mocy Ducha Świętego oraz serdecznej opieki Maryi na 
dalsze lata pontyfikatu.
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