
INTENCJA MI NA PAŹDZIERNIK 2012 
 

 

O ducha modlitwy i umiłowania Maryi 
 

 
Powódź zatopiła dolinę, zalała domostwa powyżej dachów. Ewakuowano 

całą ludność. We wsi został tylko Walenty - stary kościelny. Schronił się na 

dzwonnicy, wystającej jeszcze ponad poziom wody. W poniedziałek rano 

do dzwonnicy podpłynęli łódką strażacy: 

- Walenty, chodźcie, wywieziemy was w bezpieczne miejsce. 

- Nie trza, nie trza. Pan Bóg mi pomoże, ufam Mu! 

Potem jeszcze raz przypłynęli motorówką, a na koniec przylecieli helikopte-

rem. Za każdym razem uparty kościelny odmawiał, tłumaczą się w ten sam 

sposób: Pan Bóg mi pomoże, fam Mu! 

W końcu woda zatopiła dzwonnicę razem z upartym kościelnym. Kiedy Wa-

lenty stanął przed majestatem Bożym, nie krył rozczarowania. 

- Panie Boże, to ja Ci tak zaufałem, a ty pozwoliłeś mi zginąć? 

Pan Bóg pokręcił z dezaprobata głową. Oj Walenty, Walenty. Jesteś nie-

sprawiedliwy. Trzy razy wysyłałem ci ratowników, a ty trzy razy odrzuciłeś 

ich pomoc. 

 

Duch modlitwy jest nastrojeniem się na Pana Boga, „uzgodnieniem” swojej i 

Jego częstotliwości. Dotyczy ono nie tyle „nadawania”, co „odbioru”. Duch 

modlitwy, to uważne wsłuchiwanie się w to, co Pan Bóg mówi do mnie, co 

na mnie zsyła, przed czym mnie stawia. To zapomnienie o sobie i uwrażli-

wienie serca na Jego Miłość. 

 

Co to znaczy miłować Maryję? Czcić Ją - owszem. Ale najwięcej radości 

sprawiamy naszej Matce naśladując Ją. W czym? Właśnie w tym „nastroje-

niu” na Pana Boga - w duchu modlitwy - w gotowości słuchania Słowa Bo-

żego i rozważania wszystkich Bożych spraw w sercu swoim (por. Łk 2,51). 
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TEMAT: KULT TRÓJCY ŚWIĘTEJ, A KULT MARYI 
 

 

TEKST PISMA ŚWIĘTEGO:  
 

J, 4, 23 
 

Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą 
oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. 
 

Łk 11:27  
 

Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogo-
sławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Tak, 
błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. 
 

 

NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
 

Adhortacja Pawła VI „Marialis Cultus” 
 

Najbardziej wypada, by praktyki pobożności względem Maryi Panny wyraź-
nie wykazywały charakter trynitarny i chystologiczny, jako że z samej swej 
natury jest on im właściwy i przynależny do ich istoty. Rzeczywiście bowiem 
kult chrześcijański zgodne ze swym pierwotnym znaczeniem jest oddawany 
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu lub, jak mówi się w świętej liturgii - Ojcu 
przez Chrystusa w Duchu. W tej perspektywie kult ten słusznie - chociaż w 
całkiem odmienny sposób - rozciąga się przede wszystkim i szczególnie na 
Matkę Zbawiciela, a następnie na Świętych, w których Kościół głosi miste-
rium paschalne, ponieważ cierpieli oni z Chrystusem i z Nim zostali uwiel-
bieni (MC 25). 
 

 

Z PISM ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA: 
 

„Tęskna za Matką”. Rycerz Niepokalanej 14 (1935) s. 194 
 

Nieraz czytałem i słyszałem słowa, że my, katolicy, czcimy Maryję. Między 
innymi niedawno temu otrzymałem znowu list z powiedzeniem, że katolicy 
czczą Maryję jako Boga. Zapewne autor tego listu nie wiedział, że Kościół 
katolicki nie czci żadnego ze świętych jako Boga, ale tylko jako wierne sługi 
i przyjaciół  Bożych, a Maryję ponadto jako Matkę Bożą. I to nie dlatego, ja-
koby dała Panu Jezusowi bóstwo, ale z tego powodu, że chociaż dała mu z 
siebie tylko ciało ludzkie, to jednak Bóg, wcielając się w Jej łono, prawdzi-
wie zamieszkał w Niej i tak porodziła Ona prawdziwie Boga-Człowieka. 



WYJAŚNIENIE TEKSTÓW: 
 

Najwyższy kult 
Najwyższą formą kultu religijnego jest kult Boga w Trójcy Świętej Jedynego. 
Prawdę tę objawił sam Pan Jezus, gdy stwierdził, iż nadchodzi czas, gdy 
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w Duchu i prawdzie, po 
czym dodał, iż takich, a nie innych czcicieli chce mieć Ojciec.  
 

Cześć Boga, a cześć Maryi 
Jak wobec tego pogodzić kult Boga w Trójcy Świętej Jedynego ze czcią, ja-
ką otaczamy Maryję Matkę Jezusa? Na tak postawione pytanie najprościej 
można odpowiedzieć, że kult NMP zgodny z Pismem Świętym nie może 
zastąpić kultu Boga w Duchu i prawdzie, ani nie może być wobec tego kultu 
w żaden sposób konkurencyjny. Kult NMP musi wypływać z kultu Boga i 
musi próbować zintegrować szczególną cześć Maryi, z uwielbieniem Boga. 
 

Drogowskazy 
Wskazówki, jak powinien wyglądać poprawny kult Boga zintegrowany ze 
czcią do NMP, zawiera adhortacja papieża Pawła VI „Marialis Cultus”. Już 
sam tytuł tego dokumentu: „O należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu 
Najświętszej Maryi Panny” wskazuje co leżało na sercu papieżowi, gdy pi-
sał ten tekst. Nawet jego pobieżna lektura uświadamia nam, że jedyny kult, 
który można nazwać prawdziwie chrześcijańskim polega na uwielbieniu 
Boga Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. W ten jedyny prawdziwy kult należy 
wpisać cześć do NMP, a jest to możliwe dzięki szczególnej relacji, jaka za-
chodzi pomiędzy Maryją, a Trójcą Świętą.  
 

Poprawna forma kultu Maryi 
Cześć oddawana NMP nie może zatrzymać się na Jej osobie, lecz musi 
prowadzić do uwielbienia samego Boga. Przykład takiego kultu odnajdzie-
my w liturgii, gdzie cześć oddawana Maryi jest jednocześnie uwielbieniem 
Boga. Oto przykład: „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawien-
ne, abyśmy Tobie Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie 
i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, zawsze 
Dziewicy” (fragment prefacji o NMP). Zauważmy: Kościół czcząc Maryję 
kontempluje wielkie dzieła, jakie Bóg dokonał w historii zbawienia i wielbi za 
nie całą Trójcę Świętą. Właściwe ustawienie czci Matki Bożej, nie zasłania 
Boga, ale do Niego prowadzi. To Maryja uczy prawdziwego uwielbienia Bo-
ga.  
 

Błogosławione łono 
Bardzo ważnym okazuje się być w tym kontekście fragment Ewangelii św. 
Łukasza, w którym anonimowa kobieta wychwala Maryję. Zauważmy, że 
owa niewiasta wielbi Maryję ze względu na Jezusa, który jest owocem Jej 
łona. Nazywanie Maryi błogosławioną, w rzeczywistości jest wysławianiem 
Jej Syna - Jezusa. Tekst z ewangelii św. Łukasza potwierdza tezę, że 
wszelka cześć oddawana Maryi, zawsze prowadzi do uwielbienia Jej Syna. 
 

ROZWAŻANIE: 
 

Właściwa perspektywa 
Papieska adhortacja „Marialis Cultus” stawia sobie za cel takie ustawienie 
kultu Maryi w stosunku do kultu należnego Bogu, aby nie zarzucano nam, 
katolikom, że stawiamy Matkę Bożą w miejsce Boga Ojca czy Ducha Świę-
tego. Istniejące w tym względzie błędy, szkodzą prawidłowemu kultowi 
Matki Bożej oraz stanowią przeszkodę na drodze ekumenizmu. Tak było za 
czasów św. Maksymiliana, i tak, niestety jest do dziś.  
 

Najczęściej popełniane błędy 
Najczęściej popełnianymi przez nas błędami w tym zakresie są: stawianie 
Matki Bożej w miejsce Pana Boga, poprzez przypisywanie Jej boskich cech 
i prerogatyw należnych jedynie Bogu oraz poświęcanie w liturgii czy pry-
watnej pobożności więcej miejsca, niż samemu Bogu. Bardzo częstym błę-
dem jest też niedostosowanie modlitw i nabożeństw maryjnych do przeży-
wanego okresu liturgicznego, choć odnowiona liturgia posoborowa stara się 
dostosowywać formularze mszalne o Matce Bożej do okresu liturgicznego, 
jaki wypada w danym dniu w kalendarzu kościoła. 
 

Wskazania Pawła VI 
Papież Paweł VI w adhortacji „Marialis Cultus” postuluje dwie zasadnicze 
postawy. Po pierwsze za prawidłowo ustawiony kult Matki Bożej dopowie-
dziany jest pasterz danej wspólnoty, a więc biskup, bądź kapłan. Po drugie 
w kwestiach liturgicznych oraz w kwestiach dotyczących praktyk religijnych, 
wierni mają być posłuszni wskazaniom swoich pasterzy.  
 

Autentyczny kult Boga 
Kult maryjny, jako przykład kultu chrześcijańskiego, ma obowiązek stoso-
wać się do zasady, iż prawdziwi czciciele mają oddawać cześć Bogu w Du-
chu i prawdzie. Ma być zatem kultem sprawowanym w Duchu, to jest pod 
działaniem i z inspiracji Ducha Świętego. Prawdziwe nabożeństwo do NMP 
musi wcześniej, czy później prowadzić do DŚ. Jeśli tego nie czyni, to znak, 
że brak mu jakiegoś istotnego elementu. Ponadto kult maryjny powinien być 
kultem w prawdzie, a prawda zawarta jest w Bożym Objawieniu, czyli w Pi-
śmie Świętym. Zatem kult NMP musi opierać się na biblijnych podstawach. 
Nie ma odnowionej pobożności maryjnej w oderwaniu od Pisma Świętego.   
 

 
PYTANIA: 

 
1. Co to znaczy, że Bogu w Trójcy Jedynemu należy się najwyższy kult? 
2. Jak rozumieć tekst o oddawaniu czci Bogu w Duchu i prawdzie? 
3. Jakie błędy popełniamy najczęściej w oddawaniu czci Matce Bożej? 
4. Czym powinien się charakteryzować poprawny kult NMP? 
5. Czy przeczytałem już adhortację „Marialis Cultus” papieża Pawła VI? 
 


