Vysvětlení týkající se Panny Marie, Matky všech národů,
vydané biskupem z Haarlemu-Amsterodamu
Po konzultaci s Kongregací pro nauku víry a v souladu s ní prohlašuji:
V úctě k Panně Marii, Matce všech národů, mnozí věřící vyjadřují svou touhu a
odhodlání
k univerzálnímu bratrství lidí s pomocí a podporou Mariiny přímluvy. „Maria je naše
Matka, je Matkou našich národů, je Matkou nás všech“ (František, homilie 12.12.2019)
a vyzývá nás, ke spolupráci na Božím plánu a jeho touze, abychom všichni stále více a
více byli a stávali se bratry a sestrami. (srov. Benedikt XVI., encyklika Caritas in
veritate, 42).
Papež František ve své encyklice Fratelli tutti píše: „Pro mnoho křesťanů má tato cesta
bratrství také Matku jménem Maria. Toto univerzální mateřství přijala pod křížem
(srov. Jan 19,26) a její péče se netýká jen Ježíše, ale i ‚ostatních z jejího potomstva‘ (Zj
19,26). 12,17). V síle Zmrtvýchvstalého chce zrodit nový svět, v němž jsme všichni
bratry a sestrami, kde je místo pro všechny, které naše společnost vyloučila, kde vládne
spravedlnost a mír (278).
V tomto smyslu je užívání titulu Matka všech národů pro Pannu Marii samo o sobě
teologicky přípustné. Modlitba s Pannou Marií a na přímluvu Panny Marie, Matky
našich národů, slouží k budování sjednoceného světa, v němž se všichni uznávají jako
bratři a sestry, všichni stvořeni k obrazu Boha, našeho společného Otce.
Uznání tohoto titulu však nelze chápat – ani implicitně – jako uznání nadpřirozené
povahy některých jevů, z nichž zřejmě vzešel. V tomto smyslu Kongregace pro nauku
víry znovu potvrzuje platnost negativního posudku o nadpřirozené povaze údajných
„zjevení a poselství“ paní Idy Peerdemanové, který schválil svatý Pavel VI. 5. dubna
1974 a který byl zveřejněn 25. května 1974. Tento posudek vyjadřuje, že se ode všech
žádá, aby zabránili jakémukoli šíření informací o údajných zjeveních Matky všech
národů. Použití obrazu a modlitby proto nelze v žádném případě považovat, a to ani
implicitně, za uznání nadpřirozené povahy daných událostí.
Pokud jde o samotný titul „Žena“, „Madona“ nebo „Matka všech národů“, Kongregace
obecně neodmítá jeho používání, pokud je jasně oddělen od uznání údajných zjevení.
Pokud je Panna Maria vzývána pod tímto titulem, musí pastýři a věřící zajistit, aby se
všechny formy této úcty zdržely jakýchkoli odkazů, byť jen implicitních, na údajná
zjevení a poselství.
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