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s. Dominika Steć (ZSJM) 
 

ISTOTA MACIERZYŃSTWA DUCHOWEGO 

 
Duchowy wymiar macierzyństwa 

Cz. 2. 
 

 

 Macierzyństwo wpisane jest w plan Stwórcy, który współpracując w 

mężczyzną i kobietą, powołuje nowe życie do istnienia - nowego 

człowieka, który nie przestaje być Jego własnością.1.  

 Nie można zatem odnieść się do macierzyństwa jedynie jako do 

zjawiska biofizycznego, które zachodzi dzięki więzi mężczyzny i kobiety. 

Jan Paweł II w Mulieris Dignitatem określa taki stan jako „zredukowany” 

obraz człowieka, idący w parze z materialistycznym pojmowaniem 

człowieka i świata2. Dlatego do macierzyństwa duchowego powołane są 

wszystkie kobiety, nie tylko te, które są matkami biologicznymi. 

Macierzyństwo duchowe polega na podtrzymywaniu życia w innych 

ludziach poprzez „karmienie kobiecą obecnością, miłością i codzienną 

troską”3. 

 Dzisiejszy świat cierpi na brak otwartości na macierzyństwo, które 

jest powołaniem kobiety. Kobieta ma dzisiejszy świat „nakarmić” 

duchowym macierzyństwem, pokazać niezwykłą wielkość tego daru, 

jakim została obdarzona przez Stwórcę4. „Duchowa płodność wyraża się 

w twórczym i nieustannym otwieraniu oczu serca na cierpienia i potrzeby 

                                                
1 Por. KDK, nr 11.  
2 Por. MD 18. 
3 Por. M. Dziewiecki, Geniusz kobiety, art. cyt., s. 59. 
4 Por. D. Kornas- Biela, Macierzyństwo we współczesnej cywilizacji a nauczanie 
Jana Pawła II, art. cyt., s. 67. 
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innych ludzi, a zwłaszcza dzieci, w rozszerzaniu zasięgu swej miłości poza 

więź ciała i krwi”5. 

 Dziecko nie jest własnością rodziców, ale zostało im powierzone 

przez Stwórcę. Jest ono przede wszystkim własnością Boga. Bóg pośród 

rodziców jest jako tajemnica miłości. Daje życie dziecku przez miłość 

rodziców i istnieje dla dziecka przez troskę rodziców. „Ten wielki 

Niewidzialny chce przyjąć postać, otrzymać oblicze, darować swoją 

dobroć, swój uśmiech i słowo przez ojca i matkę”6.  

 Najczęściej macierzyństwo kojarzy się z doświadczeniem ciała, z 

ludzką naturą, tym, co zewnętrzne. Do niego zalicza się rodzenie, 

karmienie, troskę o wszystko co służy wzrostowi młodego organizmu. 

Takie podejście do macierzyństwa uwidacznia się w historii filozofii i 

teologii. Jest to pogląd obecny szczególnie w kulturze 

śródziemnomorskiej. Rola mężczyzny natomiast postrzegana jest jako 

troska o rozwój duchowy. Już św. Paweł użył terminu: „duchowe 

rodzenie”, odnoszące się do duchowego ojcostwa. „dzieci, które bolejąc, 

rodzę” (por. Ga 4,10)7.  

 W rzeczywistości jednak macierzyństwo jest czymś głębszym, niż 

tylko troską o fizjologię dziecka. E. Stein uważa, że kobieta jest 

uzdolniona do fizycznego macierzyństwa przez dary jakie posiada, a więc 

do intuicyjnego poznawania konkretu i życia, zwłaszcza osobowości. Do 

cech kobiety należy także zdolność do empatii- potrafi wżywać się w 

cudze życie psychiczne, w cudze wytyczne celu i sposobu pracy. Pragnie 

maksymalnego rozwoju człowieczeństwa zarówno u siebie jak i u innych8. 

                                                
5 Tamże. Por. FC 41. Por. S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, 
dz. cyt. , s.27. 
6 Por. H. Geiger. H. Donat, Co wyrośnie z naszych dzieci, Warszawa 1979, s. 6. Por. A. 
M. Ohler, Postacie kobiet w Biblii, dz. cyt., s. 133. 
7 Por. A. Karoń- Ostrowska, Tajemnica promieniowania macierzyństwa, art. cyt., s. 
33. 
8 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt., s. 140. 
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„U każdej kobiety wydarza się to inaczej, ale w każdej takie doświadczenie 

własnego macierzyństwa- tego cudu, daru, czegoś tajemniczego i 

niepojętego- jest obecne9. 

 P. Evdokimov nazywa kobietę „wirtualną matką”, gdyż bez niej nie 

mogłoby być przekazywane życie nie tylko biologiczne, ale także 

duchowe. Dzięki swoim naturalnym darom kobieta jest zdolna podejść do 

każdego człowieka jak matka do własnego dziecka10. Przyjęcie roli 

duchowej matki jest dla kobiety włączeniem się w dzieło Stwórcy. 

Niezależnie od stanu, jaki wybrała, zarówno w małżeństwie, jak i w 

celibacie chroni i pomnaża życie, rodzi Boga w duszach ludzkich11.  

Niektórzy jednak, choć doceniają wielką wartość macierzyństwa, 

uważają, że patrzenie na kobietę wyłącznie przez ten pryzmat jest jej 

ograniczaniem, skazaniem na macierzyństwo. Dlatego próbują 

doszukiwać się jeszcze innej drogi realizowania kobiecości12. Czy taka 

droga istnieje? Czy można kobietę w pełnym jej obrazie powołania 

oderwać od postawy „być”? Czy odkrywanie w sobie podobieństwa do 

Boga kochającego człowieka matczyną miłością jest ograniczeniem 

człowieka? Jan Paweł II, w encyklice o Bożym Miłosierdziu tłumacząc 

słowo „miłosierdzie” przywołuje obok hesed (dobroć, życzliwość), słowo 

rahamim, które „już w swym źródłosłowie wskazuje na miłość matczyną 

(rehem = łono matczyne). Z tej najgłębszej, pierwotnej bliskości, 

łączności i więzi, jaka łączy matkę z dzieckiem, wynika szczególny do 

tegoż dziecka stosunek, szczególna miłość. Można o niej powiedzieć, że 

jest całkowicie darmo dana, nie zasłużona, że w tej postaci stanowi ona 

jakąś wewnętrzną konieczność: przymus serca. Jest to jakby „kobieca” 

odmiana owej męskiej wierności sobie samemu, o jakiej mówi hesed. Na 

                                                
9A. Karoń- Ostrowska, Tajemnica promieniowania macierzyństwa, art. cyt., s. 36. 
10 P. Evdokimov, Kobieta zbawienie świata, dz. cyt., s. 200. 
11 Por. U. Michałowska, Paul Evdokimov o charyzmacie kobiecości, art. cyt., s. 54. 
12 Por. tamże. 



4 
 

tym podłożu psychologicznym rahamim rodzi całą skalę uczuć, a wśród 

nich dobroć i tkliwość, cierpliwość i wyrozumiałość, czyli gotowość 

przebaczania”13. 

 Macierzyństwo kobiety jest ukazaniem czym jest miłosierdzie 

Boga. Macierzyństwo jest pozawerbalną definicją miłosierdzia. 

„Przeznaczeniem matek jest pokazać nam miłosierne oblicze Boga. 

Miłosierdzie jest tym, czego najbardziej potrzebujemy od naszych matek i 

czego nasze dzieci potrzebują od nas. I równie dobrze miłosierdzie jest 

tym, co musimy ofiarować samym sobie”14. 

 Taka jest macierzyńska miłość Boga względem człowieka. 

„Macierzyński Bóg” sprawia, że człowiek może żyć i współistnieć z Nim. 

„Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28)15. Miłość 

macierzyńska, to miłość miłosierna oddająca się całkowicie drugiemu 

człowiekowi, który jest słabszy i potrzebujący16. «Język macierzyński» 

jest «językiem narodowym» kobiety17. 

 Matka może dać dziecku tylko to, co posiada, zwłaszcza, jeśli chodzi 

o wartości wewnętrzne, związane z wiarą. „Im bardziej matka rozpoznaje 

tę prawdę osobiście, we własnym życiu, tym owocniej pomaga swemu 

dziecku: nie wychowuje go na „własny obraz”, ale daje mu warunki 

znajdowania osobistej drogi- w otwarciu na szukanie woli Bożej”18. 

Macierzyństwo duchowe wyraża się właśnie przez tę miłosierną miłość i 

nie można mówić o zdolności kobiety do macierzyństwa fizycznego, bez 

                                                
13 DM. Por. W. Słomka, Miłosierdzie w chrześcijańskiej wizji człowieka, w: „Powołanie 
człowieka Wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia”, t. VIII, red. L. Balter , Poznań 1991, 
s. 58-59. 
14 S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s. 39. 
15 Por. A. M. Ohler, Macierzyństwo w Biblii, dz. cyt. s. 28. 
16 M. Mierzwa-Hudzik, Przez kobiecość do Boga, „Zeszyty Formacji Duchowej 23. 
Maryja- kobiecość i macierzyństwo”, Kraków 2003, s. 42.  
17 Por. S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s. 28.  
18 J. Bolewski, Zwyczajnie z Maryją, w: „Zeszyty Formacji Duchowej 23. Maryja- 
kobiecość i macierzyństwo”, Kraków 2003, s. 85.  
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macierzyństwa duchowego. Macierzyństwo jest wpisane w kobietę, 

niezależnie od tego, czy będzie matką w sposób fizyczny19.  

Pierwszym odbiorcą cech macierzyńskich kobiety jest zawsze jej 

środowisko. „Matkujemy sobie nawzajem, kiedy troszczymy się o siebie, 

oferujemy opiekę i wsparcie. Matkujemy sobie, gdy dostrzegając kogoś w 

potrzebie, uruchamiamy działanie, aby tę potrzebę zaspokoić”20. 

Macierzyństwo jest to dar przekazany córce przez matkę. „Dowiadujemy 

się od naszych matek, co znaczy być kobietą: na czym polega kobiecość, 

jak to powinno wyglądać, jak zachowywać się jako kobieta, jakie są 

wartości kobiecego życia. Pokazują nam wiele rzeczy, ale tym 

najważniejszym, co możemy same ofiarować jako matki- jest 

miłosierdzie”21. 

 Dar macierzyństwa duchowego, jest podstawą w realizacji 

powołania każdej kobiety. Od wewnętrznego przeżywania daru 

macierzyństwa rozpoczyna się przygotowanie kobiety do przyjęcia 

dziecka i pełnienia wszystkich funkcji macierzyństwa fizycznego. Dla tego 

ostatniego wymiar duchowy jest nieodzowny, jest fundamentem, gdyż 

macierzyństwo dotyczy całej osoby, wszystkich jej wymiarów. Być matką, 

to pamiętać o zwykłych, codziennych potrzebach dziecka o czystym 

ubraniu, kanapce do szkoły, o odrobieniu lekcji. To jednak za mało, gdyż 

macierzyństwo, to także „codzienna wędrówka z dzieckiem za jego 

odkryciami, tokiem myślenia, rozwojem więzi z Bogiem, relacjami 

rodzinnymi i pierwszymi przyjaźniami. Potem miłościami. 

Macierzyństwo, to uczenie doświadczenia świąteczności i zakorzenienia w 

                                                
19 Por. M. Mierzwa- Hudzik, Przez kobiecość do Boga, art. cyt., s. 42. 
20 S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s. 43. 
21 Tamże, s. 29. 
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tradycji, czuwanie i obecność w kolejnych zakrętach drogi, kolejnych 

etapach rozwoju, odkrywania świata wartości i jego hierarchii”22.  

 Człowiek jest osobą, posiada duszę i ciało, dlatego macierzyństwo 

jest zjawiskiem biofizycznym, jednak nie pozbawionym duchowego 

aspektu. Macierzyństwo fizyczne musi być także duchowym, aby mogło 

wyrazić całą prawdę o człowieku, który jest „jednością duchowo-

cielesną”23. Ten duchowy aspekt nie został zarezerwowany tylko dla 

biologicznych matek. Kobieta realizuje swoje macierzyństwo już wtedy, 

gdy wyraża chęć przyjęcia każdego poczętego dziecka. „Kobieta może 

nigdy nie urodzić dziecka, ale dla wielu może być matką przez swoją 

otwartość na każde poczęte życie. Przykładem może być tu Matka Teresa 

z Kalkuty24. „Macierzyństwo we wszystkich swoich wymiarach nie jest 

możliwe bez powiedzenia całą sobą <tak> nowemu życiu. Niekiedy jest to 

wynik radosnego i długiego oczekiwania na dziecko, niekiedy po prostu 

zgodą na jego zaistnienie”25. Rodzice zostają obdarowani darem 

macierzyństwa przez Stwórcę. Dziecko jest powierzone rodzicom nie jako 

ich własność, ale jako dar. „Macierzyństwo jest związane z osobową 

strukturą kobiecości oraz z osobowym wymiarem daru” «Otrzymałam 

mężczyznę od Pana» (Rdz 4,1)26.  

 Jan Paweł II podkreślając znaczenie macierzyństwa nazywa kobietę 

pierwszym sprzymierzeńcem Boga, gdyż jej została dana pierwszorzędna 

rola w przymierzu Boga z człowiekiem27.  

                                                
22 A. Karoń-Ostrowska, Tajemnica promieniowania macierzyństwa, art. cyt., s. 34. 
23 MD 21. 
24 Por. L. Słup, Miłość i życie, „Życie Duchowe” 2008, nr 53, s. 4. 
25 Tamże, s. 5. 
26 MD 18. 
27 Por. Jan Paweł II, Katecheza środowa, 22.06.1994r. w: Nauczanie Kościoła 
Katolickiego, (płyta CD), Kraków 2003. Por. D. Kornas – Biela, Macierzyństwo w 
nauczaniu Jana Pawła II, w: „Oblicza macierzyństwa”, red. D. Kornas - Biela, Lublin 
1999, s. 17. 
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Kobieta przyjmując dar macierzyństwa czyni się „bezinteresownym 

darem z siebie samej”, stojącym w gotowości otwarcia się i przyjęcia 

nowego życia28. Potrafi być wytrwała, stanowcza. Wyróżnia ją rozumienie 

życia płynące z mądrości serca. Tę mądrość przekazuje jej macierzyństwo 

fizyczne i duchowe, wysławiające poświęcenia i trudy całych pokoleń 

kobiet żyjących w cieniu historii. Nadzieja i przetrwanie całego rodzaju 

ludzkiego zależą od wspaniałomyślności kobiet, od ich pragnienia prawdy 

i sprawiedliwości, od ich nieugiętości29. „Kobieta potrafi przekształcić 

bezbarwne nuty życia w śpiew miłości wobec Boga”30, choć życie 

niejednej z nich jest zwyczajne, między samotnością pól i gwarem miast 

pogrzebane w tylu mrocznych zakamarkach historii, w anonimowości 

domowych dróg krzyżowych31. „Kobieta dając swoją wolę bycia matką, 

daje siebie całą- do końca - i właśnie poprzez ten dar rodzi się nowe życie- 

nowy człowiek- dziecko. (…) Ta zasada dawania i obdarowywania nabiera 

charakteru wzajemnego. Matka dając- otrzymuje”32. 

 Macierzyństwo jest wkładem w rozwój życia, w którym ma się 

urzeczywistnić obraz Boga żywych, a nie umarłych. Jest ono formą 

uczestnictwa w miłości Boga do ludzi, miłości, która wobec człowieka 

posiada również macierzyńskie cechy. Bóg darzy kobietę szacunkiem i 

zaufaniem, dlatego powierza jej człowieka w sposób szczególny. W ten 

sposób wskazuje na powołanie do realizacji „królewskiego kapłaństwa” 

poprzez macierzyństwo33. „Odkrycie boskiej godności swego 

macierzyńskiego powołania czyni kobietę radosną i dzielną, uzdalnia ją 

                                                
28 Por. MD 18. 
29 Por. M. Bonanate, Ewangelia według kobiety wczoraj i dziś, Warszawa 1998, s. 
156. 
30 Tamże, s.16. 
31 Por. tamże.  
32 Jan Paweł II, Przyszłość idzie przez rodzinę, Poznań 1983, s. 48, 60. 
33 Por. D. Kornas – Biela, Macierzyństwo w nauczaniu Jana Pawła II, art. cyt., s. 17. 
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do tego, by być niezastąpionym oparciem i źródłem duchowej siły dla 

innych”34.   

Kobieta posiada instynkt macierzyński, który jest uwarunkowany 

jej wartościami duchowymi, w które jest wyposażona. Ten instynkt 

charakterystyczny dla kobiety jest dużo bardziej intensywnie przez nią 

przeżywany, niż instynkt ojcostwa przez mężczyznę35.  

Macierzyństwo jest jej charyzmatem i przejawia się w postawie 

bycie „dla”36. Macierzyństwo jako charyzmat postrzegają u kobiety 

szczególnie teologowie wschodu, którzy uważają, że macierzyński duch 

kobiety jest źródłem zdolności fizycznych i ukonstytuowania 

anatomicznego. Można tu mówić o chryzmacie macierzyństwa, będącego 

częścią natury każdej kobiety, bez względu czy jest ona dziewicą czy 

mężatką37. „Kobieta bowiem urzeczywistnia się w pełni w duchowym 

macierzyństwie, tą mocą, która czyniąc ją prawdziwie „nowym 

stworzeniem”, sprawia, że „rodzi Boga w spustoszonych duszach”. Tak w 

małżeństwie, jak w celibacie, powołana jest to tego, co stanowi istotę 

diakonii: do ochraniania i pomnażania życia, do orientowania go ku 

Światłu”38. 

 Ten dar jest dla kobiety źródłem godności. Kobieta powinna być 

świadoma tego wielkiego daru Bożego, że może być odbiciem piękności 

Bożej. Powinna być bogata w wiarę i nadzieję. Jej ozdobą jest pokora, 

która czyni jej życie niezwykłym. Tak uposażona wewnętrznie kobieta jest 

zdolna do wsłuchiwania się w wolę Boga, przez co potrafi przekształcać 

„matową biel zwyczajów, stosunków z innymi, zadań prywatnych i 

                                                
34 MD 30. Por. D. Kornas – Biela, Macierzyństwo w nauczaniu Jana Pawła II, art. cyt., 
s.15. 
35 Por. P. Evdokimov, Kobieta zbawienie świata, dz. cyt., s. 167. 
36 Por. R. Kimsza, Teofanijne posłanie kobiety w tradycji chrześcijańskiego 
Wschodu, art. cyt., s.117-126. 
37 Por. tamże. Zob. także: P. Evdokimov, Kobieta zbawienie świata, dz. cyt., s. 25. 
38 P. Evdokimov, Kobieta zbawienie świata, dz. cyt., s. 15. 
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publicznych w kolorową tkaninę mikroinwencji, odnowionych 

entuzjazmów, niewyczerpanego oddania”39.  

 Jednak, jak zauważa E. Stein, kobieta chcąca być otwartą na wolę 

Boga, musi zawsze trwać w postawie wsłuchania się na ile Bóg jej 

potrzebuje jako swoje narzędzie w do pozyskiwania dzieci Bożych. 

Zainteresowanie człowiekiem nie może wypływać tylko ze zwykłej 

ludzkiej ciekawości. Taką ciekawość E. Stein nazywa bezładnym 

popędem, który nie przynosi nikomu dobra, ale „w sposób bezpłodny, a 

nawet szkodliwy zatraca się”40. 

 Umiejętność wsłuchania się w słowa Boga żywego, z gotowością 

zachowania tego słowa będącego źródłem życia wiecznego, jest 

przejawem zdolności do realizacji duchowego wymiaru macierzyństwa. 

Tak pojęte macierzyństwo to jakby pierwszy krok do kształtowania się 

„nowego stworzenia”, „objawienia się synów Bożych”. Kobieta 

dostrzegająca w darze macierzyństwa jego aspekt duchowy, bierze udział 

w stawaniu się kolejnych pokoleń „dzieci Bożych”. Macierzyństwo wedle 

ducha polega na wychodzeniu naprzeciw potrzebom człowieka i jego 

niedostatkom. Przykładem tego jest postawa Maryi na weselu w Kanie 

Galilejskiej41.  

 Z powyższego wynika, że macierzyństwo duchowe można określić 

jako postawę miłosierdzia. „Miłosierdzie to ma charakter oblubieńczy; 

działa samo się objawiając, udzielając siebie, rozlewając, zabiegając o nas. 

W swym oblubieńczym miłosierdziu Bóg przekazał kobiecie swą 

tajemnicę, dał jej żyć tym, czym sam żyje. Bóg zechciał zaczekać i od 

Niewiasty, która jest Jego Matką, a w niej od każdego z nas, otrzymać 

«braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 
                                                
39 M. Bonanate, Ewangelia według kobiety wczoraj i dziś, dz. cyt., s.17. 
40 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt., s. 88. 
41 Por. RM,21; D. Kornas – Biela, Macierzyństwo w nauczaniu Jana Pawła II, art. 
cyt., s. 17. 
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1,24)”42. Kobieta jako duchowa matka jest zdolna do tego, aby brać na 

siebie w sposób bezinteresowny najmniej dostrzegalne, czy też 

najbardziej skandaliczne cierpienia i niesprawiedliwości, które spotykają 

ludzi. Jej powinnością jest dostrzegać je, przyjmować i ofiarowywać w 

miłości, „aby nie została utracona ani jedna kropla wody i krwi 

odkupiającej Męki”43.  

 Przeznaczeniem kobiety jest „w codziennej dreptaninie życia” nieść 

nadzieję, miłość i radość. Dzieje się to przez przyjęcie fizycznego 

macierzyństwa względem swoich dzieci, ale także jest realizacją 

duchowego macierzyństwa zarówno wobec swoich dzieci, jak i swojego 

otoczenia. „To fizyczne i duchowe macierzyństwo powoduje „poruszenie 

się” istniejącego w kobiecie życia, którym obdarza innych, czasem sobie 

nieznanych44.  

 Realizuje się to przede wszystkim przez przyjęcie środków ubogich, 

do jakich należą cierpienie, ofiarność. Przez przyjęcie tych środków 

kobieta uczestniczy w śmierci Chrystusa zadając śmierć egoizmowi. 

Uczestnictwo w zmartwychwstaniu jest rodzeniem nowego człowieka, 

uformowanego na wzór Chrystusa który jest Miłością. Zatem 

macierzyństwo duchowe jest formą apostolstwa. „Przez ewangelię 

zrodziłem was w Chrystusie Jezusie” (1Kor 4,15). „Macierzyństwo 

duchowe dokonuje się przez żywe słowo, będące owocem 

kontemplacyjnego kontaktu z Bogiem, poprzez modlitwę pełną oddania 

się Bogu, a zwłaszcza poprzez ofiarę i cierpienie”45.  

Macierzyństwo fizyczne i duchowe jest „ciągłą wędrówką w górę, z 

chwilami zmęczenia, przeplatanymi uniesieniami, brzemiennymi 

bardziej ofiarą niż radością. Albo jest się matką na całe życie, albo nie jest 
                                                
42 N. Échivard, Kobieto, kim jesteś?, Poznań 1989, s. 82. 
43 Tamże, s. 83. 
44 Por. M. Bonanate, Ewangelia według kobiety wczoraj i dziś, dz. cyt., s.17. 
45 T. Dajczer, Rozważania o wierze, Częstochowa 1992, s. 155. 
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się nią nawet wówczas, gdy się rodzi”46. Życie jest darem. Kobieta 

przyjmując je, uczestniczy w stwarzaniu człowieka, a w sposób duchowy 

w stwarzaniu wszystkich ludzi, którzy przyjdą po niej. Jednak jest to dar, 

a więc może go wybrać i przyjąć w duchu wolności. Macierzyństwo 

kobiety wpływa na jej rozwój duchowy, rozwija wyższe formy 

uczuciowości47.     

Dziecko jest z matki, ale jest inne. Do takiej postawy, do przyjęcia 

inności dziecka kobieta dojrzewa. Jeśli w dojrzały sposób podejdzie do 

fizycznego macierzyństwa, przeżywając je także duchowo, szanując 

odrębność drugiej osoby, jaką jest jej dziecko, będzie zdolna do tego, aby 

uszanować wewnętrzną wolność ludzi, którzy ją będą otaczać, których 

będzie kochać. Zachowa zdrowy dystans do ich inności, nie będąc wobec 

nich zaborczą. Dojrzała macierzyńska postawa zakłada poczucie 

odpowiedzialności za drugiego człowieka48. „Prawdziwa miłość jest 

odkryciem cudownej odmienności, swoiste niepodległości drugiego 

człowieka”49.  

Odpowiedzialność za drugiego człowieka, w przypadku matki za 

dziecko, musi realizować się w poczuciu wzajemnej wolności. Matka 

wychowuje swoje dziecko, ale nie może narzucać mu wyboru drogi życia. 

Życie dziecka w żadnej fazie nie jest własnością matki. Dojrzałe 

macierzyństwo objawia się w tym, że matka ogarnie duchową opieką nie 

tylko osobę dziecka, ale całe jego życie. Taką cechę swojej matki 

wspomina jeden z kapłanów: „Po pogrzebie zaglądnąłem do jej 

modlitewnika, ku mojemu miłemu zaskoczeniu, znalazłem moje zdjęcie z 

lat seminaryjnych i mój obrazek prymicyjny. Modliła się za mnie. Patrząc 

zapewne na moje zdjęcie, polecała Bogu moje życie i moje Kapłaństwo. 

                                                
46 M. Bonanate, Ewangelia według kobiety wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 20. 
47Por. A. Wielowiejski, Przed nami małżeństwo, Kraków 1972, s. 46. 
48 Por. J. A. Kłoczowski, Rozważania o miłosierdziu Boga i człowieka, Kraków 2007, 
s. 15. 
49 J. A. Kłoczowski, Rozważania o miłosierdziu Boga i człowieka, dz. cyt., s.14. 
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Teraz zrozumiałem, że Ona modliła się nie tylko za mnie, ale i za tych 

ludzi, których spowiadałem, głosiłem kazania, zaopatrywałem w szpitalu 

na ostatnią drogę, których uczyłem w salce katechetycznej. Nieraz 

przecież mówiła do mojego rodzeństwa, że Franciszek potrzebuje 

modlitwy, bo Kapłaństwo jest bardzo zaszczytne, ale i odpowiedzialne”50. 

 Macierzyństwo duchowe nie jest możliwe bez miłości, najpierw do 

samych siebie. Polega ono na dawaniu świadectwa własnego wnętrza, na 

dzieleniu się bogactwem poczucia własnej wartości. Prawdziwa miłość 

daje poczucie sensu życia obojgu rodzicom. Jeśli mają przekazać wartość 

życia swemu dziecku, muszą najpierw sami doświadczyć sensu swego 

istnienia. Ich życie jako małżonków ma sens także wtedy, gdy nie mogą 

być rodzicami w sposób fizyczny, lub gdy dobrowolnie zrzekają się 

macierzyństwa i ojcostwa dla miłości oblubieńczej i macierzyństwa lub 

ojcostwa duchowego. „Fizyczny brak dzieci może uczynić macierzyństwo 

lub ojcostwo znacznie głębszym, bardziej zaangażowanym”51.  

 Macierzyństwo zawarte jest, przyjęte duchowo, w wypowiedzianym 

z przysięgi małżeńskiej „tak”. „Trzeba je jeszcze często powtarzać 

zarówno myślą jak i czynem, w codziennej praktyce wychowania. Ale 

teraz słowu temu towarzyszy większa wiedza i odwaga, a czasem także 

bezradność i pokora: „… po katolicku wychować potomstwo”.- Tak!”52 

Przygotowaniem do dobrze przeżywanego macierzyństwa jest 

troska o kształt dobrego małżeństwa oraz poczucie własnego szczęścia 

wynikającego ze spełnienia się w małżeństwie i zawodowych aspiracjach. 

Nie można tu ograniczyć się tylko do relacji wyłącznie małżeńskich. Na 

poczucie szczęścia na pewno pozytywnie nie wpłynie zerwanie wszelkich 

towarzyskich kontaktów. Przeciwnie, jednym z dobrze wpływających 

                                                
50 F. Orszulak, Wciąż widzę jej dobre oczy, w: „Sylwetki matek kapłanów”, dz. cyt., s. 
413. 
51 J. Augustyn, Co matka i ojciec dają dziecku?, w: J. Augustyn, red., 
„Macierzyństwo”, dz. cyt., s. 20. 
52 H. Geiger, H. Donat, Co wyrośnie z naszych dzieci?, dz. cyt., s. 5. 
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czynników na kształt macierzyństwa jest podtrzymywanie kobiecych 

przyjaźni, troska o siebie, ale także troska o starzejących się swoich 

rodziców. „Być matką to integrować różne wymiary swej kobiecości. 

Matka znaczy dojrzałość, znaczy „pełnia”. A macierzyństwo jest czasem 

owocowania”53. 

 

                                                
53 Por. A. Karoń- Ostrowska, Tajemnica promieniowania macierzyństwa, art. cyt., s. 
35. 


