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ryją Niepokalaną. Mając na myśli relacje wewnątrztrynitarne, a  zwłaszcza 
to, że Ojciec posyła Syna, Syn zaś wraz z Ojcem posyła Ducha Świętego, „sza-
leniec Niepokalanej” mówił o trzeciej Osobie Boskiej, że jest Niepokalanym 
Poczęciem Niestworzonym. Natomiast w odniesieniu do Maryi wielokrotnie 
posługiwał  się określeniem „Niepokalane Poczęcie Stworzone”. W  ten spo-
sób chciał podkreślić nierozerwalny związek Matki Bożej z Duchem Świętym 
i Jego uświęcającym działaniem. 

Zdaniem św. Maksymiliana Maryja jest Oblubienicą Ducha Święte-
go. Jak bowiem wśród ludzi oblubienica otrzymuje imię i  wszystkie przy-
wileje oblubieńca, tak samo Maryja, przeniknięta Nim jako Niepokalanym 
Poczęciem Niestworzonym, już w  chwili swego zaistnienia na ziemi sta-
ła  się Niepokalanym Poczęciem Stworzonym. Nawiązując do tego, święty 
pisze: „Ojciec jako swej oblubienicy powierza Jej Syna, Syn zstępuje do Jej 
dziewiczego łona, stając się Jej dzieckiem, a Duch Święty kształtuje w Niej 
cudownie ciało Jezusowe i zamieszkuje w Jej duszy, przenika Ją w tak nie-
wysłowiony sposób, że określenie »Oblubienica Ducha Przenajświętszego« 
jest bardzo dalekim podobieństwem życia Ducha Przenajświętszego w Niej 
i przez Nią”.

Boska Trójca, realizując swój plan zbawienia ludzkości, wybrała 
Dziewicę z  Nazaretu i  uświęcającą mocą Ducha Świętego przygotowała Ją 
na Matkę Syna Bożego. W chwili zwiastowania archanioł Gabriel nie bez ra-
cji zwraca się do Niej słowami „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą” 
(Łk  1,28). Maryja zaś „zmieszała  się na te słowa i  rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie” (Łk 1,29). Szczególnie chodzi o wyrażenie „łaski 
pełna” (gr. kecharitomene). Komentując to wydarzenie, św. Jan Paweł II 
w encyklice Redemptoris Mater zauważa, że w języku Biblii „łaska” oznacza 
szczególny dar, który według Nowego Testamentu ma swe źródło w tryni-
tarnym życiu Boga samego. „Kiedy czytamy, że zwiastun mówi do Maryi 
»łaski pełna« – uczy święty papież – kontekst ewangeliczny, w którym zbie-
gają się dawne objawienia i obietnice, pozwala nam zrozumieć, że chodzi tu-
taj o szczególne błogosławieństwo pośród wszelkich »błogosławieństw du-
chowych w Chrystusie«. W tajemnicy Chrystusa jest Ona obecna już »przed 
założeniem świata«, jako Ta, którą Ojciec »wybrał« na Rodzicielkę swego 
Syna we Wcieleniu – a wraz z Ojcem wybrał Ją Syn i odwiecznie zawierzył 
Duchowi świętości” (nr 8). 

1.  Maryja arcydziełem posłania Syna 
i Ducha Świętego (por. KKK 721)

A.  „Przybytku Ducha Świętego” – takim wezwaniem z  Litanii Lore-
tańskiej, począwszy od XV w., Kościół czci Maryję, podkreślając zarazem 
Jej wyjątkowy związek z trzecią Osobą Przenajświętszej Trójcy. „Przybytek” 
oznacza na ogół szczególne miejsce, budowlę sakralną czy sanktuarium. Czło-
wiekowi Starego Testamentu to słowo jednoznacznie kojarzyło się z  jedyną 
w  swoim rodzaju świątynią jerozolimską, która była skarbem narodowym, 
centrum kultu i podstawą tożsamości narodu wybranego przez Boga.

Litanijne wezwanie „Przybytku Ducha Świętego” oznacza zatem, że tak 
jak Bóg Jahwe przebywał w świątyni jerozolimskiej w czasach Starego Testa-
mentu, tak w  Nowym Testamencie w  Maryi przebywa Duch Święty. Inaczej 
mówiąc: tak jak świątynia jerozolimska była uobecnieniem i znakiem Bożej 
obecności, tak Dziewica z  Nazaretu jest uosobieniem całej Przenajświętszej 
Trójcy, a zwłaszcza działania Ducha Świętego. 

Ojcowie Soboru Watykańskiego II, opisując rolę Matki Bożej w historii 
zbawienia, idą jeszcze dalej, używając względem Niej określenia sacrarium 
Spiritus Sancti (LG 53). Oznacza to, że Maryja jest nie tylko sanktuarium tej 
miary co świątynia jerozolimska, ale i miejscem „świętym świętych”, czyli tą 
przestrzenią świątyni jerozolimskiej, która była niedostępna dla pielgrzy-
mów, a gdzie raz w roku mógł wejść jedynie najwyższy kapłan (por. Łk 1,9). 
W miejscu „świętym świętych” przechowywano w Arce Przymierza kamien-
ne tablice Dekalogu, które Mojżesz otrzymał od Boga pod górą Synaj – mate-
rialny znak przymierza Boga z ludźmi.

Ten biblijny symbol przybytku bardzo dobrze oddaje szczególne wy-
branie Maryi ze strony Boskiej Trójcy na Matkę Syna Bożego. Jej dziewicze 
ciało stało się wyjątkową w dziejach ludzkości przestrzenią teologalną przy-
gotowaną przez Ducha Świętego, którą Wcielone Słowo wypełnia jako Jedy-
ny, Najwyższy i Wieczny Kapłan.

Wybranie Maryi i napełnienie Duchem Świętym dokonało się w chwili 
Jej niepokalanego poczęcia. Bardzo interesujące i oryginalne rozważania na 
ten temat snuł św. Maksymilian Kolbe. Rzecz znamienna, że w ostatniej no-
tatce, jaką zdążył spisać chwilę przed aresztowaniem przez gestapo 17 lutego 
1941 r., skupił swoją uwagę na najściślejszym związku Ducha Świętego z Ma-
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Boga duch ludzki, który »zna to, co ludzkie«, spotyka  się z  »Duchem, który 
przenika głębokości Boże« (por. 1 Kor 2,10). W tym Świętym Duchu, który jest 
Darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha 
ludzkiego. 

Ukryte tchnienie Ducha Bożego powoduje, iż duch ludzki otwiera się 
również wobec zbawczego i uświęcającego samootwarcia się Boga. Dzięki ła-
sce uczynkowej, która jest darem Ducha Świętego, człowiek wchodzi w »no-
wość życia«, zostaje wprowadzony w  Boży i  nadprzyrodzony jego wymiar. 
Równocześnie zaś sam człowiek staje  się »mieszkaniem Ducha Świętego«, 
»żywą świątynią Boga« (por. Rz 8,9; 1 Kor 6,19). Przez Ducha Świętego bowiem 
Ojciec i Syn przychodzą do niego i czynią u niego swe mieszkanie” (nr 58).

Konkludując, papież dodaje, że „w komunii łaski z Trójcą Świętą roz-
szerza  się niejako wewnętrzna »przestrzeń życiowa« człowieka, wyniesio-
na do nadprzyrodzonego życia Bożego. Człowiek żyje w  Bogu i  z  Boga: żyje 
»według Ducha« i »dąży do tego, czego chce Duch«” (tamże). Choć oczywiście 
Ojciec Święty wprost tego nie twierdzi, to jednak przywołane tu zdania mogą 
posłużyć za idealny opis życia duchowego Matki Bożej.

Jest więc Ona najdoskonalszym modelem życia duchowego, a  równo-
cześnie Tą, która „nie przestaje być »Gwiazdą przewodnią« (Maris Stella) dla 
wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę”, jak napisał św. Jan Pa-
weł II w encyklice Redemptoris Mater (nr 6). Jako przewodniczka na drodze 
wiary, nie tylko wskazuje właściwą drogę, ale z całym matczynym zaangażo-
waniem wspiera swoje dzieci, modląc się za nimi w mocy Ducha Świętego, któ-
rym jest przeniknięta, wypraszając im potrzebne łaski oraz napominając do 
wierności Chrystusowi, jak to czyniła już w Kanie Galilejskiej, kiedy rzekła 
do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie” (J 2,5).

Zarówno działanie Ducha Świętego, jak i macierzyński przykład oraz 
wstawiennictwo Maryi uwzględniają godność każdego człowieka jako dziec-
ka Bożego, a więc jego rozumność i wolność. Nigdy działanie Boże, bezpośred-
nie czy pośrednie, jakie aktualizuje  się dzięki zaangażowaniu Maryi, świę-
tych oraz duchów anielskich, nie jest wbrew człowiekowi, lecz domaga  się 
jego zaangażowanej współpracy. 

C. Błędem byłoby sądzić, że prawdy maryjne, pielęgnowane przez Ko-
ściół święty od pierwszych wieków, mają znaczenie jedynie symboliczne czy 

Z  tej racji za Katechizmem Kościoła Katolickiego można stwierdzić, 
że „Maryja, Najświętsza Matka Boga, zawsze Dziewica, jest arcydziełem po-
słania Syna i Ducha Świętego w pełni czasu. Po raz pierwszy w zamyśle zba-
wienia, dzięki przygotowaniu przez Ducha Świętego, Ojciec znajduje Miesz-
kanie, w którym Jego Syn i Jego Duch mogą mieszkać wśród ludzi” (nr 721). 
Jeżeli na progu domu św. Elżbiety Maryja w swoim Magnificat uwielbia Boga 
za „wielkie rzeczy, jakie uczynił Jej Wszechmocny” (por. Łk 1,49), to niewąt-
pliwie pierwszą i najważniejszą jest wybranie Jej do roli Matki Bożej i napeł-
nienie Duchem Świętym.

B.  Prawda, że Maryja jako niepokalanie poczęta jest arcydziełem po-
słania Syna i  Ducha Świętego, ma doniosłe znaczenie dla życia duchowego 
ochrzczonych przynajmniej z dwóch zasadniczych powodów: a) jest doskona-
łym modelem życia duchowego i b) szczególną orędowniczką u Boga w dziele 
uświęcenia tych, którzy się Jej zawierzają.

Życie duchowe w  sensie ścisłym, jak wskazuje samo pojęcie, to nic 
innego, jak życie i działanie Ducha Świętego w ochrzczonym. Wielokrotnie 
w swoich dokumentach podkreślał to św. Jan Paweł II. Na przykład w posyno-
dalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata pisał o życiu duchowym, że jest 
ono „rozumiane jako życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego, jest 
drogą wiodącą do coraz większej wierności – drogą, po której prowadzi On 
osobę konsekrowaną, upodabniając ją do Chrystusa, w pełnej komunii miło-
ści i służby Kościołowi” (nr 93). Te słowa papieża można w całości odnieść do 
Maryi, która – według nauki Vaticanum II – jest obecna w tajemnicy Chrystu-
sa i Kościoła (por. LG 52). Ponadto od chwili swego zaistnienia była całkowicie 
napełniona Duchem Świętym, a przez to oddana dziełu zbawienia i Kościoło-
wi świętemu.

Na przykładzie Maryi widać, że autentyczne życie duchowe to dzieło 
Ducha Świętego w  człowieku. Zasadniczym celem działania trzeciej Osoby 
Boskiej jest uświęcenie, to znaczy doprowadzenie ochrzczonego do zjedno-
czenia z Chrystusem i upodobnienie go do Niego. To, co św. Jan Paweł II pisze 
w encyklice Dominum et Vivificantem odnośnie do działania Ducha Świętego 
w  człowieku, w  Maryi znajduje niezaprzeczalne potwierdzenie i  wypełnie-
nie. Papież pisze mianowicie, że „pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa 
i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. Dzięki udzielaniu się 
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do zwrócenia uwagi na podstawowy obowiązek rozwijania w sobie życia du-
chowego, które jest życiem pod wpływem Ducha Świętego, zmierzającego do 
odwzorowania w  sobie Chrystusa (por. Ga 2,20). Innymi słowy, duchowość 
maryjna i  odpowiadająca jej pobożność maryjna sprzyjają chrześcijańskiej 
dojrzałości. 

ks. Marek Chmielewski

2.  Duch Święty przygotował Maryję  
przez swoją łaskę (por. KKK 722)

Było czymś odpowiednim, aby Matka Tego, w  którym „mieszka cała 
Pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol 2,9), była „pełna łaski”. Tylko dzięki ła-
sce została Ona poczęta bez grzechu pierworodnego jako najpokorniejsza ze 
stworzeń, najbardziej zdolna do przyjęcia niewymownego Daru Wszechmo-
gącego. Słusznie więc anioł Gabriel pozdrawia Ją jako „Córę Syjonu”: „Raduj 
się” (por. So 3,14; Za 2,14). Dziękczynienie, które Maryja kieruje do Ojca w Du-
chu Świętym w Magnificat (por. Łk 1,46-55), gdy nosi w sobie Syna Wieczne-
go, jest dziękczynieniem całego ludu Bożego, a więc i Kościoła.

A.  „Duch Święty przygotował Maryję przez swoją łaskę”. Działanie 
Ducha Świętego zgodne jest z Jego naturą i misją: Bóg Uświęciciel. Widziane 
musi być również w perspektywie celu – miejsca Maryi w ekonomii zbawie-
nia.

Relację Duch Święty–Maryja trzeba widzieć w kontekście zbawczego 
planu Boga względem człowieka. Istnieje odwieczny zamysł miłosierdzia 
Boga, który w swojej dobroci pragnie nas zbawić. Jednym z fundamentalnych 
elementów tego planu jest wybór i przygotowanie Maryi na godne mieszka-
nie dla Syna Jednorodzonego. Historyczna realizacja tego planu dokonuje się 
poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Natomiast zastosowanie tego 
misterium odbywa się przez wylanie Ducha Świętego, który udziela nam toż-
samości z Synem i pojednania z Ojcem. 

Dlaczego działanie Ducha Świętego wiąże się z łaską? Teologicznie ro-
zumiane pojęcie łaski wskazuje na tajemnicę miłosierdzia Boga, który zbawia 
człowieka. Słowo „łaska” określa życzliwy zamysł Boga, który zbawia nas bez 

sentymentalne. Takie przekonanie, niestety, także współcześnie nie jest od-
osobnione. Tymczasem mamy do czynienia nie tyle z  duchowością maryjną 
i odpowiadającą jej pobożnością maryjną (por. RM 48) jako odrębnymi styla-
mi dążenia do świętości, ile raczej z maryjnym wymiarem duchowości chrze-
ścijańskiej. Niekiedy duszpasterze i teologowie, upraszczając problem, twier-
dzą, że duchowość i  pobożność maryjna nie zasługują na szczególną uwagę 
w formacji ludu Bożego, bo zbytnio bazują na uczuciach, a do życia eklezjalno-
-społecznego wprowadza za dużo elementu „kobiecego”. Z tego powodu, ich 
zdaniem, na tle innych „męskich” religii, jak chociażby rozprzestrzeniające-
go  się w  Europie islamu, wiara katolicka staje  się „miękka”, pobłażliwa i  za 
mało ekspansywna.

To bardzo uproszczony pogląd, a przy tym nie uwzględnia on ani prze-
słanek biblijnych, ani wielowiekowego nauczania Kościoła, które dostrzega 
niezbywalną rolę Maryi we wszystkich głównych wydarzeniach zbawczych. 
Dokument Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej pt. Matka Pana. 
Pamięć – Obecność – Nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące po-
staci i  misji Najświętszej Dziewicy Maryi (Watykan 2000), powołując  się na 
św. Jana Pawła II, zwraca uwagę, że choć określenie „duchowość maryjna” 
jest jak najbardziej poprawne, gdyż jest prostsze i bezpośrednio wskazuje na 
specyficzny aspekt maryjny, który ma być uwypuklony, to wyrażeniem lepiej 
oddającym historiozbawczą rolę Matki Bożej jest „maryjny wymiar ducho-
wości chrześcijańskiej”. Mimo że jest to określenie bardziej złożone, lepiej 
podkreśla jedność duchowości chrześcijańskiej. Przede wszystkim jednak 
„ukazuje, że duchowość chrześcijańska, która bierze początek od Chrystusa 
i do Niego stale się odnosi, ma w sobie wymiar maryjny, który nie jest jednak 
czysto opcjonalny” (nr 53, przyp. 181). 

Przywołane słowa dokumentu są  echem wypowiedzi Jana Pawła II, 
skierowanej do Papieskiego Wydziału Teologicznego „Marianum” w Rzymie 
10 grudnia 1988 r. Papież powiedział wtedy: „Na polu duchowości, która bu-
dzi dzisiaj szerokie zainteresowanie, mariologowie powinni ukazać koniecz-
ność harmonijnego włączenia »wymiaru maryjnego« w  jedyną duchowość 
chrześcijańską, ponieważ zakorzenia się ona w roli Chrystusa”.

Widzimy zatem, że uwzględnienie dogmatycznej prawdy, iż Dziewi-
ca z  Nazaretu jest Arcydziełem posłania Syna i  Ducha Świętego (por. KKK 
721), skłania nie tylko Jej żarliwych czcicieli, ale wszystkich ochrzczonych, 




