Współudział Maryi
w dziele zbawienia podczas Jej ziemskiego życia

•W ciągu całego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna współdziałała w Ofierze swego Syna. Przede wszystkim,
dobrowolna zgoda na poczęcie i porodzenie Pana Jezusa, której udzieliła Ona w dniu Zwiastowania, była konieczna dla
dopełnienia się tajemnicy Wcielenia.

Misterium Maryi Współodkupicielki kontynuowane jest podczas każdej Mszy św.
Podobnie jak Matka Boża stała obok krzyża
swego Syna na Kalwarii, tak obecna jest też
duchowo, gdy Jezus ponawia swoją Ofiarę
na ołtarzu.

Niepokalana

Współodkupicielka

•Po upadku pierwszych ludzi Bóg czekał na to, by ludzkość
przyzwoliła na dzieło Odkupienia. Gotowość do przyjęcia
owego dzieła i udziału w nim wyraziła ostatecznie Najświętsza Maryja Panna.
Poprzez pełne ufności Fiat rozpoczęła swoje współuczestnictwo w Ofierze złożonej na drzewie krzyża. Słowa Maryi,
które były odpowiedzią na poselstwo Archanioła Gabriela,
umożliwiły, by odwieczne Słowo Boże stało się Ciałem, zaowocowały więc wydaniem na świat Arcykapłana oraz Baranka, przeznaczonego na Ofiarę za życie wielu.

•Maryja współpracowała w dziele Odkupienia także wtedy, gdy przyniosła Jezusa do świątyni, by Go ofiarować jako
Hostię najczystszą, którą prorok Symeon z radością nazwał
Zbawieniem.
•Oświecona

proroctwem Symeona, Maryja ofiarowała
swego Syna, a zarazem wkroczyła, razem z Nim, na drogę
głębokiego duchowego cierpienia. A stało się tak, gdy święty
starzec ogłosił Jej, że oto Ten przeznaczony jest na upadek
i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Jej niepokalaną duszę przeniknie miecz boleści, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. (Łk 2, 35)
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Na Kalwarii, łącząc swoje
cierpienia z męką Zbawiciela,
Matka Jezusa Chrystusa
została ustanowiona
Matką odkupionej ludzkości

Tytuł

Współodkupicielka
•Termin

Współodkupicielka odnosi się do podrzędnego,
ale istotnego udziału Najświętszej Maryi Panny w Odkupieniu.
Udział ten w sposób szczególny przejawił się wówczas, gdy wydała Ona dobrowolną zgodę na poczęcie Zbawiciela w swoim
łonie, gdy towarzyszyła Synowi w Jego ziemskim życiu, a także
gdy cierpiała wraz z Chrystusem na Kalwarii, kiedy składał On
ofiarę Bogu Ojcu w intencji odkupienia ludzkości.

•Współpraca

Najświętszej Maryi Panny ze Zbawicielem
w Jego odkupieńczej misji Chrystusa uzdolniła Matkę Bożą do
dalszej służby Mistycznemu Ciału Chrystusa. Jej powołanie
określił sam Zbawiciel, gdy wskazując na swojego umiłowanego ucznia Jana, zwrócił się do Niej słowami: „Niewiasto, oto syn
Twój” (J 19, 26). Jako Pośredniczka wszelkich łask, jako Matka
ukochanego ucznia Pana Jezusa, a co za tym idzie, także i nasza Matka, Najświętsza Maryja Panna troszczyła się o własne
potomstwo na Kalwarii, podobnie jak troszczy się o nie nadal,
już po Wniebowzięciu. Opiekuje się wszystkimi swoimi dziećmi, a zwłaszcza tymi, które oddają się Jej w sposób szczególny.

Współodkupicielka

w pismach św. Maksymiliana
•Święty

Maksymilian rozpowszechniał prawdę o Wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny, a także tej prawdy bronił, pisząc o niej w swoich konferencjach i czyniąc ją tematem
kazań. Gorąco pragnął ogłoszenia przez Kościół dogmatu o pośrednictwie Maryi w udzielaniu wszystkich łask przez Pana Boga
oraz modlił się w tej intencji.

•„Syn i Matka pracują razem, aby zapoczątkować życie łaski
(Odkupienie i Współodkupienie) i rozdawać to życie ludziom.”

Syna i Ofiary samego Syna dla Ojca.
Faber napisał: „Jezus Chrystus jest jedynym
i prawdziwym Odkupicielem świata we właściwym tego słowa znaczeniu i w tym sensie żadne stworzenie nie dzieli z Nim
czci. Nie ulega jednak wątpliwości, że Maryja współpracowała
z Nim w odkupieniu świata.”
•Ojciec Paweł Phillippe powiedział: „Zjednoczenie Najświętszej Maryi Panny z Odkupicielem, Jej Synem, pociąga nawet za sobą bezpośredni, choć tajemniczy udział w odkupieńczym dziele Jezusa Chrystusa. Dlatego tytuł Współodkupicielki
jest uzasadniony.”

w Ofierze krzyża

•Maryja współpracowała w Ofierze Chrystusa, zwłaszcza u stóp krzyża, jednocząc się z naszym Panem Jezusem
Chrystusem.
•W chwili, gdy Jej Syn miał umrzeć na krzyżu, pozornie
opuszczony i pokonany, Matka Boża ani na chwilę nie przestawała wierzyć, iż jest On Słowem wcielonym, Zbawicielem
świata, który za trzy dni zmartwychwstanie, jak przepowiedział. Był to największy akt wiary i nadziei, jaki kiedykolwiek uczyniono; po akcie miłości Chrystusa skierowanym
do grzesznej ludzkości, był to także największy akt miłości.
•Została, w pewnym sensie, przybita do krzyża miłością,
a Jej Niepokalane Serce, zgodnie z proroctwem Symeona, przeszył miecz boleści. Była więc Współodkupicielką, która przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Nim współodkupiła ludzkość.

•Maryja była świadkiem i uczestnikiem Ofiary Ojca z Jego

•Ksiądz

Współpraca Maryi

•„W Boskim planie zbawienia Maryja jest Nową Ewą, współpracującą z Nowym Adamem, Jezusem, Jej Synem, w odkupieniu
człowieka.
•Współpraca Maryi jest podporządkowana Chrystusowi
Odkupicielowi. (...) Maryja uczestniczyła w Odkupieniu, czyli
w udzielaniu łaski zbawienia każdemu człowiekowi na przestrzeni czasu [i uczestniczy w nim nadal], aż do chwalebnego,
powtórnego przyjścia Pana, a tym samym Maryja w pełni realizuje swoje macierzyństwo wraz z Jej matczynym współczuciem
na Kalwarii.”

•Wszystko to, co Chrystus wysłużył dla nas na krzyżu
w ścisłej sprawiedliwości, Maryja pozyskała dla nas przez
odpowiednią zasługę opartą na miłości, która zjednoczyła
Ją z Bogiem. Tylko Chrystus, jako Głowa rodzaju ludzkiego,
mógł w ścisłym sensie zasłużyć na przekazanie nam życia
Bożego.
Święty Pius X napisał:

„Maryja, zjednoczona z Chrystusem
w dziele zbawienia, zasłużyła dla nas de
congruo [stosownie] to, co Chrystus dał
nam de condigno [ściśle].”

