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Galilea – Ojcowie Kościoła – 

Bożego. Poprzez takie ujęcie uwy-
pukla się fakt stałego zamieszki-
wania Ducha Świętego w Maryi, 
któremu była Ona zawsze wierna  
i uległa w wypełnianiu własnego 
powołania. 

Święte Świętych

Tytuł Sacrarium Ducha Świętego.  
mówi, że Maryja otrzymała od  
samego Ducha Świętego wyjąt-
kową świętość, co podkreśla Jej 
niezwykłą godność w historii zba-
wienia. Sacrarium oznacza najbardziej 
świętą, intymną część Świątyni.  
Jeżeli Maryję nazywa się Sacrarium 
Ducha Świętego, to wskazuje się 
na wyjątkowo intymną relację 
zachodzącą pomiędzy Duchem 
Świętym, a Nią samą. Duch Święty 
wprowadza Maryję w pełnię swo-
jej obecności i działania, dlatego  
Maryja jest najszlachetniejszym 
członkiem Kościoła, a tym samym  
jest też Żywą Świątynią Ducha  
Świętego. Wymiar ten uwypuklali  
szczególnie Ojcowie wschodni, nazy- 
wając Maryję Nową Arką, na którą 
wstąpił Duch Święty i w której sam 
osobiście zamieszkuje.
Gdy Duch Święty przygotował 
godne mieszkanie Synowi Bożemu, 
Maryja została obdarowana jeszcze 
raz Duchem Bożym. To obdaro-
wanie miało na celu doprowadzić 
do skutku realizację Bożego ma-
cierzyństwa. Świadectwem takich 
planów Opatrzności są dwa teksty  
biblijne – perykopy z Ewangelii  
Łukasza i Mateusza: Duch Święty 

zstąpi na ciebie i moc Najwyszego  

osłoni cię (Łk 1,35) i Maryja (...) 

znalazła się brzemienną za sprawą  

Ducha Świętego; (...) albowiem z Ducha  

Świętego jest to, co się w niej poczęło  

(Mt 1,18.20). 
Jak podaje Bogusław Kochaniewicz  
OP, św. Ambroży dokonując inter-
pretacji wersetu Łk 1,35 twierdził,  
że Duch Święty był autorem 
i sprawcą Wcielenia. Zstąpienie  
Ducha Świętego było koniecznym 
warunkiem, by Słowo mogło przyjąć 
ludzką naturę. Duch Święty kierował  
przebiegiem tajemniczego procesu  
Wcielenia, a także kształtował i for- 

mował ciało przyjęte przez Słowo  
Ojca Przedwiecznego.
Warto dodać, że niektórzy Ojcowie,  
komentując Łk 1,35, dostrzegali  
inne aspekty relacji Ducha Świętego  
do Maryi. Jednym z nich było pod-
kreślenie faktu, iż zstąpienie Ducha  
Świętego na Maryję stało się przy-
czyną Jej osobistego oczyszczenia  
i uświęcenia, koniecznego do tego, 
by Syn Boży mógł w Niej zamieszkać.  
Pojawia się także idea oczyszcze-

nia uprzedzającego. Duch Święty 
oczyścił całkowicie Maryję przed  
poczęciem Syna Bożego, aby mógł  
On znaleźć w Niej godne siebie  
mieszkanie. Tym momentem oczy- 
szczenia staje się według pierwszych  
Ojców moment zwiastowania, czyli  
zstąpienie Ducha Świętego na  
Maryję. Taka koncepcja oczyszcze-
nia Maryi podlega swoistej ewolucji.  
Początkowo przez „oczyszczenie 
Maryi” rozumiano uświęcenie Jej  
ciała. Pogląd taki był pochodną  
walki z gnozą, według której wszys- 
tko co cielesne i materialne było  
synonimem zła. Z czasem termin 

„oczyszczenie Maryi” nabiera zna-
czenia „uświęcenie”, czyli przejście 
od stanu świętości do jeszcze więk-
szej świętości w odniesieniu do ciała  
jak i duszy.
Innym aspektem, na który zwracali  
uwagę niektórzy Ojcowie Kościoła  
(między innymi św. Andrzej z Krety  
oraz św. Ildefons z Toledo), było 
to, że Duch Święty uzdalnia Maryję  
do wyrażenia zgody na propozycję 
anioła. Duch Święty jest tym, który  
daje Jej poznać Boże orędzie i uzdal- 
nia Ją do posłuszeństwa. Maryja  
swoje fiat wyznaje w Duchu  Świętym. 

Na Piśmie Świętym opiera się całe  
chrześcijaństwo. Słowo Boże jest  
podstawowym punktem odniesienia  
dla wszelkich form życia w Kościele, 
odnosi się również do kultu Matki  
Bożej. Jednym z przejawów po-
bożności maryjnej kształtującej się 
na przestrzeni wieków jest Litania  

Loretańska. Zawiera ona w sobie 
kilkadziesiąt tytułów maryjnych, 
które są wyrazem bogactwa kultu 
i pobożności Maryjnej na całym 
świecie. 
Pogłębione zrozumienie tytułów  
Maryjnych jest możliwe tylko w opar- 
ciu o Słowo Boże i żywą Tradycję  
Kościoła, która Słowo przekazuje  
i interpretuje. To właśnie na podsta- 
wie Pisma Świętego Ojcowie Kościoła  
odczytywali relację Ducha Świętego  
do Maryi i są oni autorami tytułów  
maryjnych, które na stałe zadomowi-
ły się w pobożności chrześcijańskiej.  
Są to: Świątynia (Sacrarium), Arka  

Uświęcenia oraz Świątynia Ducha  

Świętego. Stały się one na przestrzeni  
wieków podstawą dla tytułów obec-
nych w Litanii Loretańskiej. Tytuły te  
są spotykane od wczesnych wieków  
chrześcijaństwa, zarówno w pismach  
Ojców Kościoła, jak i w tekstach 
liturgicznych. Trudno jest ustalić  
twórcę każdego z nich, raczej można  
mówić o większym lub mniejszym  
prawdopodobieństwie. I tak naj-
prawdopodobniej twórcą tytułu  
Sacrarium Ducha Świętego jest   
św. Izydor z Sewilli, ale do jego  
upowszechnienia w dużym stopniu  
przyczynił się św. Tomasz z Akwinu.  
Już od pierwszego momentu swe- 
go życia Maryja została ogarnięta  
przez Ducha Świętego, dzięki czemu  
była stworzeniem należącym do  
Boga w sposób pełny i doskonały.  
Duch Święty napełniając osobę Maryi  
w momencie Jej  poczęcia, w spo- 
sób wznioślejszy zachował Ją od 
grzechu pierworodnego i uczynił 
Niepokalaną. Przywilej Niepokalanego  
Poczęcia został Jej udzielony ze 
względu na Boże macierzyństwo, aby 
przygotować Synowi Bożemu 
godny przybytek. Dlatego Ojcowie  
Kościoła nazywali Maryję Świątynią  

Ducha Świętego, zwracając uwagę 
na świętą naturę Dziewicy, która  
stała się trwałym mieszkaniem Ducha  

o. Jakub Kamiński OCD, rektor WSD  
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