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XVI 

 

 

MATKA KOŚCIOŁA 

 
Patronka diecezji drohiczyńskiej 

 

 

    I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 
(J 19,27) 

 

 W uroczystość NMP Matki Kościoła w liturgii 

mamy fragment z Ewangelii św. Jana: Testament z krzyża, 

kończący się zacytowanymi wyżej słowami. Może on po-

siadać dwa znaczenia: pierwsze, że umiłowany uczeń 

wziął Maryję do swojego domu, oraz drugie, że umieścił 

Ją pośród swoich najcenniejszych dóbr. Tak w jednym, 

jak i w drugim sensie ukazana jest rola Maryi jako Matki, 

która tworzy wspólnotę rodzinną i jednocześnie jest jej 

najcenniejszym darem. 

Sobór Watykański II ukazuje podwójną relację Ma-

ryi z Jezusem i Kościołem. W pierwszym przypadku jest 

Ona Matką i uczennicą, a w drugim jest Matką i nauczy-

cielką (por. Lumen Gentium 52-69). Ukazuje to fakt, iż tak 

jak Maryja żywo uczestniczyła w tajemnicy Chrystusa, tak 

żywo uczestniczy w tajemnicy Kościoła, gdzie misterium 

Chrystusa jest ciągle uobecniane. Tak jedno, jak i drugie 

uczestnictwo posiada punkt wspólny – bycie Matką.  



38 
 

 Tytuł Matki Kościoła został nadany Maryi przez bł. 

Pawła VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykań-

skiego II dnia 21 XI 1964 roku. Dokonał tego na prośbę 

polskich biskupów na czele z Prymasem Tysiąclecia – 

Sł.B. kard. Stefanem Wyszyńskim. 

Papież mówił wówczas: Przeto na chwałę Matki 

Bożej i ku naszemu pokrzepieniu, ogłaszamy Najświętszą 

Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego Ludu 

Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywa-

ją ją Najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym naj-

milszym tytułem od tej chwili, Dziewica-Matka była jesz-

cze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański. 

Dalej Paweł VI tłumaczy w jaki sposób Maryja jest 

naszą Matką – Matką tych, którzy żyją, tworzą i realizują 

się w Kościele: Maryja bowiem jest Matką Tego, który od 

pierwszego momentu swego Wcielenia w dziewiczym Jej 

łonie, złączył w sobie – jako Głowie – swoje Mistyczne 

Ciało, którym jest Kościół. Stąd Maryja, jako Matka 

Chrystusa, jest również Matką wszystkich Wiernych            

i wszystkich Pasterzy, tzn. całego Kościoła. 

Gdy 25 lat temu powstała diecezja drohiczyńska za 

patronkę nowej Kościoła lokalnego obrano Maryję, Matkę 

Kościoła. Jej wizerunek jest w centrum herbu diecezjalne-

go. Zdobi także prezbiterium kaplicy w Domu Biskupim, 

a w 2009 r. została utworzona w Ruchnie parafia pod tym 

wezwaniem. 

 Matko Kościoła – módl się za nami! 

 

 

 

 

 


