Wyjaśnienie biskupa diecezji Haarlem-Amsterdam w sprawie
Pani Wszystkich Narodów
Po konsultacji z Kongregacją Nauki Wiary i zgodnie z nią deklaruję, co następuje:
Poprzez nabożeństwo do Maryi, Matki Wszystkich Narodów, wielu wiernych wyraża swoje
pragnienie i staranie na rzecz powszechnego braterstwa ludzkości z pomocą i wsparciem za
wstawiennictwem Maryi. “Maryja jest naszą Matką, jest Matką naszych narodów, jest Matką nas
wszystkich" (Franciszek, Homilia z 12/12/2019 r.) i zachęca nas do współpracy z Bożym planem
i Jego pragnieniem abyśmy wszyscy byli i bardziej stawali się braćmi i siostrami (por. Benedykt
XVI, Encyklika Caritas in veritate, n. 42).
Papież Franciszek pisze w Encyklice Fratelli tutti: "Dla wielu chrześcijan ta droga braterstwa ma
także Matkę, której imię brzmi Maryja. To powszechne macierzyństwo otrzymała pod krzyżem
(por. J 19, 26), a Jej uwaga skierowana jest nie tylko na Jezusa, ale także na „resztę jej potomstwa”
(Ap 12, 17). Mocą Zmartwychwstałego pragnie zrodzić nowy świat, w którym wszyscy bylibyśmy
braćmi i siostrami, w którym byłoby miejsce dla każdego odrzuconego z naszych społeczeństw,
w którym jaśniałyby sprawiedliwość i pokój” (n. 278).
W tym sensie, użycie tytułu Pani Wszystkich Narodów dla Maryi jest w sobie teologicznie
dopuszczalne. Modlitwa z Maryją i za wstawiennictwem Maryi, Matki naszych narodów, służy
rozwojowi bardziej zjednoczonego świata, w którym każdy uznaje się za braci i siostry, wszyscy
stworzeni na obraz Boga, naszego wspólnego Ojca.
Niemniej jednak, uznanie tego tytułu nie może być rozumiane – nawet w sposób domyślny – jako
uznanie nadprzyrodzonych zjawisk, z których wydaje się ten tytuł pochodzić. W tym rozumieniu,
Kongregacja Nauki Wiary potwierdza ważność negatywnego osądu nadprzyrodzonego
pochodzenia rzekomych "objawień" pani Idy Peerdeman zatwierdzonego przez Św. Pawła VI w
dniu 04/05/1974 i opublikowanego w dniu 25/05/1974 r. To orzeczenie zawiera wezwanie do
wszystkich o zaprzestanie wszelkich propagacji dotyczących domniemanych objawień Pani
Wszystkich Narodów. W związku z tym korzystanie z obrazu i modlitwy nie może być w żaden
sposób uważane za uznanie – nawet w sposób domyślny – nadprzyrodzonego charakteru tych
wydarzeń.
W odniesieniu do samego tytułu "Pani", "Madonna" lub "Matka Wszystkich Narodów"
Kongregacja zasadniczo nie sprzeciwia się jego używaniu, pod warunkiem że jest ono wyraźnie
oddzielone od uznawania domniemanych objawień. Jeśli Najświętsza Maryja Panna jest
przywoływana pod tym tytułem, pasterze i wierni muszą zapewnić, aby wszelkie formy takiego
nabożeństwa powstrzymywały się od jakichkolwiek, nawet domyślnych, odniesień do
domniemanych objawień.
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