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Kościół rozpoznaje w Maryi swoją Matkę i otacza Ją 
synowskim uczuciem i czcią. Używany tytuł „Mat-

ka Kościoła” podkreśla osobistą więź, jaka łączy Maryję 
z każdym z Jej dzieci, którzy należą do Kościoła. Jak na-
leży tę więź rozumieć? W jaki sposób Maryja realizuje 
swoje macierzyństwo wobec Kościoła?

Maryja w Kościele
Najpierw nie wolno nam zapominać, że Maryja na-

leży do Kościoła i jest jego „najznakomitszym i całkiem 
szczególnym członkiem”. Jej wyjątkowość podziwiamy 
już w pierwszej chwili istnienia, gdy otrzymała łaskę 
Niepokalanego Poczęcia. Została też powołana do Bo-
żego macierzyństwa i współpracy ze swoim Synem, 
Zbawicielem świata. Wszystko otrzymała od Boga i, 
będąc świadoma obdarowania, śpiewała hymn „Wielbi 
dusza moja Pana”. Jako Niepokalana Córka Adama jest 
naszą Siostrą w wierze i przewodzi nam w Kościele na 
drodze życia chrześcijańskiego.

Maryja uczy nas stylu obecności w Kościele jako 
wspólnocie dzieci Bożych. Jak Ona mamy być zjednocze-
ni z Jezusem i współdziałać z Nim dla dobra Kościoła.

Wzór Kościoła
Od pierwszych wieków widziano w Maryi obraz 

i wzór Kościoła. W Jej osobie znajdywano wielkość 
Kościoła takiego, jakiego pragnął i który ustanowił 
Chrystus. Maryja jest dla Kościoła przede wszystkim 
wzorem świętości, wiary, nadziei i miłości oraz dosko-
nałego zjednoczenia z Chrystusem.

Kościół, wypełniając wiernie wolę Ojca, sam sta-
je się na wzór Maryi matką, ponieważ przez prze-
powiadanie słowa Bożego i chrzest rodzi do nowego 
życia wiernych. Na wzór Maryi Dziewicy Kościół jest 
też dziewicą, ponieważ w czystości dochowuje wiary 
Chrystusowi Oblubieńcowi i zachowuje nienaruszoną 
wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość.

Wpatrując się w Maryję, uczymy się być Kościo-
łem oraz nabywamy troski o jego duchowe piękno, o 
świętość oraz gorliwość w tym, aby Chrystus w sercach 
wiernych rodził się i wzrastał. Warto i należy wznosić 
oczy ku Maryi, aby naśladować Jej cnoty.

Matka Kościoła    
W VIII w. nazwano Maryję „Córką i Matką Koś-

cioła”. Uznano, że przecież wypada, aby Matka Głowy 
Kościoła (czyli Chrystusa) była także Matką całego 
ciała, czyli Mistycznego Ciała Chrystusa.

Sam Jezus, umierając na krzyżu, zwrócił się do 
Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”, ogłaszając Ją Mat-
ką wszystkich uczniów, Matką Kościoła. Urząd na-
uczycielski Kościoła przyjął i ogłosił ten tytuł dopie-
ro jednak w 1964 r. Uczynił to papież św. Paweł VI 
w oświadczeniu: „Proklamujemy Najświętszą Dziewi-
cę Maryję Matką Kościoła, to jest Matką całego ludu 
Bożego, zarówno wiernych, jak ich pasterzy, i nazywa-
my Ją najukochańszą Matką”.

Macierzyństwo Maryi obejmuje nie tylko ochrzczo-
nych członków Kościoła, ale wszystkich ludzi, których 
Bóg wzywa, by należeli do ludu Bożego.

Maryja troszczy się o Kościół przez nieustanne 
wstawiennictwo u Syna za swoimi dziećmi, którzy 
nazywają Ją Orędowniczką i Wspomożycielką. Od 
wieków płynie do Niej modlitwa: „Pod Twoją obronę 
uciekamy się, święta Boża Rodzicielko”.

Otaczamy zatem Maryję czcią i miłością, okazując 
Jej wdzięczność za wszystko, co dla nas uczyniła i czy-
ni. Powierzamy Jej naszą drogę do nieba, powtarzając 
błagalną modlitwę św. Anzelma: „Przez Ciebie, Pani 
chwalebna, niech zasłużymy wstąpić do Jezusa, Syna 
Twego, który przez Ciebie raczył zstąpić do nas”.  ■

Matka Kościoła
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