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(gr.  christianoi) to ludzie Chrystusowi, uchrystusowieni, czyli przeniknięci 
Jego Osobą. Sensem chrześcijańskiego życia duchowego jest zatem być prze-
nikniętym Chrystusem, przemienionym w Niego. 

Takim doświadczeniem bycia uchrystusowionym, to znaczy przenik-
niętym obecnością Chrystusa, dzielił się apostoł Paweł, pisząc do mieszkań-
ców Galacji: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal 
prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna 
Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). 

Chrystoformizacja jest długotrwałym i bardzo angażującym procesem 
kształtowania (formowania) siebie według odwiecznego modelu, którym jest 
Chrystus. Jest to sam fundament życia duchowego, przez które – za św. Janem 
Pawłem II – rozumiemy życie w  Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego 
(por. VC 93; PDV 19), lub po prostu życie w uległości Duchowi Świętemu.

Niedoścignionym wzorem takiej postawy uległości wobec Ducha Świę-
tego, a więc życia duchowego, jest Maryja, od starożytności nazywana Pneu-
matophora (gr. niosąca Ducha Świętego). Z tej racji w średniowieczu odno-
szono do Niej także tytuł „Róża mistyczna” (Rosa mystica), natomiast ojcowie 
Soboru Watykańskiego II przez analogię do miejsca najświętszego w świątyni 
jerozolimskiej nazwali Maryję sacrarium Spiritus Sancti (LG 53). Ona bowiem 
napełniona jest Duchem Świętym już od chwili Jej niepokalanego poczęcia, co 
potwierdził anioł podczas zwiastowania, zwracając się do Maryi określeniem 
„łaski pełna” jako Jej nowym imieniem (por. Łk 1,28). Pod wpływem Ducha 
Świętego Dziewica z  Nazaretu, wypowiadając swoje fiat, całkowicie pod-
porządkowała swe życie Osobie i dziełu swego Syna Jezusa Chrystusa. Była 
z Nim najściślej zjednoczona i upodobniona do Niego nie tylko w porządku 
naturalnym, z racji swego macierzyństwa, ale także w porządku duchowym, 
przez wiarę. Odnośnie do tego św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater 
uczy, że Maryja „przez wiarę słuchała w dalszym ciągu i rozważała to słowo, 
w którym stawało się coraz przejrzystsze, w sposób »przekraczający wszelką 
wiedzę« (por. Ef 3,19) samoobjawienie się Boga żywego. Maryja Matka stawa-
ła się w ten sposób pierwszą poniekąd »uczennicą« swego Syna, pierwszą, do 
której On zdawał się mówić »pójdź za Mną«, wcześniej, niż wypowiedział to 
wezwanie do Apostołów czy do kogokolwiek innego (por. J 1,43)” (nr 20). 

Maryja jest nie tylko wzorem do naśladowania w procesie chrystofor-
mizacji (najściślejszej fizycznej i duchowej więzi ze swoim Synem), ale w ja-

5.  Przez Maryję Duch Święty prowadzi  
do komunii (por. KKK 725)

A.  Wśród wielu przejawów działania Ducha Świętego w  Maryi i  po-
przez Nią Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia także budowanie naj-
ściślejszej jedności. Stwierdza bowiem, że „przez Maryję Duch Święty za-
czyna prowadzić do komunii z Chrystusem ludzi, w »których Bóg upodobał 
sobie«” (nr 725). 

Analizując tę tezę, można wskazać na dwie zasadnicze płaszczyzny 
budowania jedności przez Parakleta przy czynnym współudziale Maryi. 
W pierwszym przypadku chodzi o zjednoczenie każdego z członków Kościo-
ła z Chrystusem, w drugim zaś o ścisłą więź całego Kościoła jako Mistycznego 
Ciała z Jego Głową. W jednym i drugim przypadku Maryja odgrywa swą ma-
cierzyńską rolę, gdyż – według nauczania Soboru Watykańskiego II zawar-
tego w  Konstytucji dogmatycznej o  Kościele – jest Ona obecna w  tajemnicy 
Chrystusa i Kościoła, jak głosi tytuł ósmego rozdziału tejże konstytucji.

W  centrum uwagi jest pojęcie komunii z  Chrystusem, którego treść 
pokrywa się z tym, co we współczesnej teologii duchowości nazywa się chry-
stoformizacją. U  podstaw tego pojęcia są  słowa św. Pawła Apostoła: „Dzieci 
moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje” 
(Ga 4,19). Chrystoformizacja leży u  podstaw życia duchowego i  oznacza coś 
więcej aniżeli naśladowanie Chrystusa. Jest to przede wszystkim odwzoro-
wywanie Go w sobie. Odnośnie do tego św. Jan Paweł II w encyklice Veritatis 
splendor (z  6 VIII 1993) pisze, że „naśladowanie Chrystusa jest pierwotnym 
i najgłębszym fundamentem chrześcijańskiej moralności” (nr 19) i świętości. 
Polega ono nie tylko na słuchaniu nauki i posłusznym przyjmowaniu przy-
kazań, ale oznacza coś radykalniejszego. Jest to mianowicie „przylgnięcie 
do osoby samego Jezusa, uczestnictwo w  Jego życiu i  przeznaczeniu, udział 
w  Jego dobrowolnym i  pełnym miłości posłuszeństwie” (VS 19). Nie chodzi 
więc o zewnętrzne naśladownictwo, ale o pójście za Chrystusem, które „doty-
ka samej głębi wnętrza człowieka” (VS 21) – jego duchowości.

Na takie zjednoczenie z Chrystusem wskazuje sama nazwa „chrześci-
janin”, jakiej w odniesieniu do Jego wyznawców po raz pierwszy użyto w An-
tiochii (por. Dz 11,26). Greckie słowo christianos jednoznacznie wskazuje 
na osobę Chrystusa i przynależność do Niego. Dosłownie więc chrześcijanie 
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Maryja jako Matka Kościoła przede wszystkim rodzi do nowego życia 
w  Chrystusie. Ona także – jak przypomina św. Jan Paweł II – „opiekuje  się 
braćmi swego Syna i współdziała w ich rodzeniu i wychowaniu wedle tej mia-
ry daru, jaka każdemu jest właściwa z mocy Ducha Chrystusowego. Tak też 
realizuje się owo macierzyństwo wedle Ducha, jakie stało się udziałem Maryi 
pod Krzyżem i w Wieczerniku” (RM 45). Oznacza to, że wychowawcza troska 
Maryi jest macierzyństwem „wedle Ducha” i jest współdziałaniem z tą „dzia-
łalnością wychowawczą”, które w  sercu każdego chrześcijanina sprawuje 
Duch Święty.

On także „przychodzi z pomocą naszej słabości” (Rz 8,26) i wstawia się 
za nami u Ojca. Maryja, napełniona Duchem Świętym, swoim macierzyńskim 
wstawiennictwem współpracuje w  tej misji orędowania zarówno ze swoim 
Synem – jedynym Pośrednikiem „między Bogiem a  ludźmi” (1 Tm 2,5), jak 
i  Duchem Świętym. Macierzyńskie pośrednictwo Maryi „żadną miarą nie 
przyćmiewa i  nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, 
lecz ukazuje jego moc: jest to pośrednictwo w Chrystusie” – pisze św. Jan Pa-
weł II w cytowanej encyklice (nr 38).

Kolejnym „macierzyńskim” zadaniem Ducha Świętego jest ochranianie 
chrześcijan i całego Kościoła przed niebezpieczeństwami, szczególnie tymi, 
które pochodzą od szatana. Również Maryja, napełniona Duchem, jako Matka 
Kościoła włącza się w to zadanie opieki i ochrony swoich duchowych dzieci 
przed atakami złego ducha i innymi zagrożeniami, zwłaszcza grzechem. Swą 
wiarę w Jej skuteczną macierzyńską obronę wyrażał Kościół święty w staro-
żytnej modlitwie Pod Twoją obronę. 

C. Jeżeli Maryja, napełniona Duchem Świętym, jest wzorem do naślado-
wania w procesie zjednoczenia z Chrystusem (chrystoformizacji) i zarazem 
jest naszą Matką jako Matka Kościoła, to każdy wierzący powinien dołożyć 
wszelkich starań, aby jak Ona w pełni odpowiadać na natchnienia Parakleta. 
Jej pokorne fiat powinno stać się życiowym mottem każdego chrześcijanina.

Skoro Maryja z woli Chrystusa jest Matką naszą i Matką Kościoła, to 
powinnością każdego chrześcijanina jest być Jej dzieckiem, które okazuje 
cześć i posłuszeństwo. Tym bardziej nie może być wśród uczniów Chrystusa 
sporu co do Jego Matki. W  prawdziwej rodzinie matka nigdy nie dzieli, ale 
właśnie jednoczy. Tymczasem w dialogu ekumenicznym, zwłaszcza z prote-

kimś sensie przyczyną sprawczą tego zjednoczenia. Nie bez racji św. Augu-
styn († 430) nazywał Ją forma Dei (Sermo 186, 2–3; PL 38, 999–1000). Z kolei 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort († 1716), posługując się analogią do 
formy, w której odlewa się figury, zaznacza, że skoro w Maryi ukształtowa-
ło się człowieczeństwo Syna Bożego, to także w Niej i poprzez Nią „kształtu-
ją się święci”, upodobnieni do Chrystusa (por. KKK 460). 

W ten sposób przejawia się duchowe macierzyństwo Maryi, przez któ-
re objawia się uświęcające działanie Ducha Świętego. Pisał o tym św. Jan Pa-
weł II w encyklice Redemptoris Mater: „Kościół jest świadom i naucza, że cały 
wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się z upodoba-
nia Bożego i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośredni- 
ctwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czer-
pie całą moc swoją; nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączno-
ści wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia ją. Ten zbawczy wpływ jest 
podtrzymywany przez Ducha Świętego, który jak zacienił Dziewicę Maryję, 
dając początek Jej Boskiemu macierzyństwu, tak nadal Jej towarzyszy w tro-
sce o braci Jej Boskiego Syna” (nr 38). 

B. Duch Święty, działając poprzez macierzyńską troskę Maryi na po-
szczególnych ludzi, prowadzi ich do zjednoczenia z Chrystusem i przez to do 
duchowej więzi pomiędzy sobą we wspólnocie Kościoła świętego. Duch Świę-
ty jest bowiem „duszą” Kościoła (por. LG 7). Od czasów starożytnych teolo-
gowie nieustannie podkreślają specyficzną rolę Ducha Świętego w Kościele, 
porównywaną z  funkcją macierzyńską. On bowiem jak matka obdarowuje 
życiem łaski, karmi słowem Bożym i Ciałem Pańskim (por. KKK 1101), uczy 
i wychowuje, wstawia się za nami u Ojca, ochrania i uświęca.

W  tę „macierzyńską” funkcję Ducha Świętego wpisuje  się duchowe 
macierzyństwo Maryi w stosunku do poszczególnych wiernych i całego Ko-
ścioła. Jest to przedłużenie i kontynuacja Jej macierzyństwa w stosunku do 
Boskiego Syna. Jedno i drugie jest zaś skutkiem działania Ducha Świętego. 
Z woli Chrystusa, wyrażonej z wysokości krzyża, Jego Matka stała się Mat-
ką Kościoła – naszą Matką. W  sposób uroczysty tę prawdę ogłosił papież 
Paweł VI 21 listopada 1964  r. na zakończenie III sesji obrad Soboru Waty-
kańskiego II.
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6.  W mocy Ducha Świętego Maryja 
jako nowa Ewa staje się znakiem 
eschatologicznym (por. KKK 726)

A.  Na drodze pielgrzymki wiary Maryja była uległa wewnętrznym 
poruszeniom Ducha Świętego. U kresu umacniał On Jej zbolałe serce u stóp 
krzyża Jezusa i przygotował Ją podczas oczekiwania w Wieczerniku na przy-
jęcie pełni Jego darów zesłanych w dniu Pięćdziesiątnicy. Okazała się wów-
czas „Niewiastą”, nową Ewą, „Matką żyjących”, Matką „całego Chrystusa”, 
czyli Matką Kościoła (por. KKK 726).

Na Kalwarii nadeszła „godzina Jezusa”: oddanie życia na znak Nowego 
Przymierza. Kiedy cierpiał na krzyżu, mógł dostrzec u swych stóp obecność 
Matki. Wielka była wtedy Jej wiara, przez którą powierzała siebie Bogu, oka-
zując pełną uległość rozumu i woli wobec Jego niezbadanych dróg. „A zara-
zem – podkreśla Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater – jak potężne 
jest działanie łaski w Jej duszy, jak przenikliwy wpływ Ducha Świętego, Jego 
światła i mocy!” (nr 18). Dary te stanowiły siłę, jaka utrzymywała Maryję w Jej 
współcierpieniu z Synem.

W  tej szczególnej chwili Jezus powiedział do Niej: „Niewiasto, oto syn 
Twój”, a  następnie rzekł do umiłowanego ucznia, który reprezentował nas 
wszystkich: „Oto Matka twoja” (J 19,26-27). Te słowa, wypowiedziane w obliczu 
Jego zbawczej śmierci, stanowią testament: Jezus pozostawił nam swoją Matkę 
jako naszą Matkę. Również wówczas – dodaje bł. Paweł VI – Duch Święty z nie-
zmierzoną miłością rozszerzył serce bolesnej Matki, by przyjęła z  ust Syna 
misję bycia Matką dla umiłowanego ucznia, Jana, która zgodnie z Tradycją Ko-
ścioła oznacza Jej duchowe macierzyństwo wobec całej ludzkości. Z kolei tytuł 
„Niewiasta”, jakim się Jezus posłużył, by odsłonić przed Maryją nowy wymiar 
Jej bycia matką, przywodzi na myśl Ewę, „matkę wszystkich żyjących”. Jednak 
podczas gdy tamta Ewa przyczyniła  się u  boku Adama do rozpowszechnie-
nia się grzechu, nowa Ewa – Maryja współpracowała w zbawczym dziele Chry-
stusa – nowego Adama. Tak więc dokonała się w Niej rehabilitacja „niewiasty”, 
a rolą duchowego macierzyństwa stało się krzewienie pośród ludzi nowego ży-
cia w Chrystusie. Dopełnił się tym samym proces swoistego przeobrażania się 
macierzyństwa Maryi: wypełniło  się ono miłością do wszystkich, do których 
było zwrócone posłannictwo Jej Syna w mocy Ducha.

stantami, kwestie mariologiczne stanowią prawdziwą via crucis. Wynika to 
z  jednej strony ze specyfiki tradycyjnej katolickiej mariologii, a  z  drugiej – 
z fundamentalnych założeń protestanckiej dogmatyki. Na szczęście po Sobo-
rze Watykańskim II obydwa Kościoły zbliżyły się do siebie na tej płaszczyź-
nie. Współcześnie w katolickiej teologii oprócz mariologii chrystotypicznej, 
ukazującej Maryję i  Jej rolę w  dziele odkupienia jako paralelną do funkcji 
i dzieła Chrystusa, szerzej uwzględnia się mariologię eklezjotypiczną, która 
bardziej odpowiada protestanckiej wrażliwości. Także św. Jan Paweł II mocno 
akcentuje nierozerwalny związek Maryi z Kościołem i całą ludzkością. Zna-
czącym krokiem ekumenicznego zbliżenia jest także szersze uwzględnienie 
w mariologii katolickiej źródeł biblijnych.

Katechizmową prawdę, że „przez Maryję Duch Święty prowadzi do ko-
munii”, widać także w dialogu ekumenicznym katolicyzmu z prawosławiem. 
Wprawdzie wciąż zauważalne są różnice dogmatyczne, zwłaszcza co do dog-
matu o Niepokalanym Poczęciu czy Wniebowzięciu, to jednak na płaszczyźnie 
pobożności maryjnej dokonało  się znaczące zbliżenie. Prawosławie w  hym-
nach i  ikonach zawsze przedstawia Maryję obok Chrystusa, która na Niego 
wskazuje i do Niego prowadzi modlących się do Niej i wraz z Nią. W tradycji 
prawosławnej Maryja jest przede wszystkim znakiem zbawienia, prawdziwą 
Matką Boga według ciała i  nigdy nie oddzieloną od Syna. Ponadto mariolo-
gia prawosławna jest mocno przesiąknięta aspektami pneumatologicznymi. 
Podkreślenie, że Maryja jest Pneumatophora, prowadzi do wniosku, że to nie 
Ona jest jedyną i pierwszoplanową postacią w historii zbawienia, jak czasem 
zdaje się sugerować polska pobożność maryjna, lecz Chrystus i Przenajświęt-
sza Trójca.

Tak jak przyjęcie Maryi za Matkę otwiera wyznawców Chrystusa na 
tajemnicze działanie Ducha Świętego, tak samo otwarcie się na Jego działanie 
pozwala zobaczyć Jej doniosłą rolę w historii zbawienia.

ks. Marek Chmielewski




