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Maryja oblubienicą Ducha Świętego
(streszczenie).
1. Na kartach Ewangelii Maryja nie wypowiada zbyt wielu słów. Jej postawa jawi się jako milcząca i
kontemplacyjna. Tak było również po wniebowstąpieniu, kiedy Maryja wraz z apostołami jednomyślnie trwa na
modlitwie, oczekując obiecanego Ducha Świętego. Świadoma swojego powołania, chce być obecna w wydarzeniu
zesłania Ducha Świętego na wspólnotę Kościoła. Maryja jest dla pierwotnego Kościoła wzorem właściwej i
skutecznej współpracy z Duchem Świętym - dlatego została na przestrzeni historii Kościoła nazwana Oblubienicą
Ducha Świętego. Choć nie wypowiada żadnego słowa i nie daje żadnych wskazań, to jednak w swoim milczeniu
Maryja przemawia do nas każdym swoim gestem i każdym promykiem swej obecności.
2. Jedną z głównych cech Maryi jest otwarcie się na działanie Ducha Świętego i pragnienie służenia innym. Maryja
już na samym początku przy Zwiastowaniu w pozdrowieniu anielskim zostaje nazwana „pełną łaski”. Imię to
wskazuje na otwarcie Maryi wobec Bożych planów. Dzięki swej otwartości Maryja może być pośredniczką
Bożych łask. Jako Matka Kościoła otwarta na działanie Ducha Świętego czuje się odpowiedzialna za każdego
człowieka. Wydarzenie z Kany Galilejskiej pokazuje nam, że Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w
sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje nie jako obca, lecz jako Matka, świadoma, że może, a nawet ma
prawo powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi.
3. Święty Jan Paweł II w swoich tekstach poświęconych Matce Syna Bożego przedstawia Maryję jako wzór niewiasty
posłusznej głosowi Ducha Świętego, niewiasty, która milczy i słucha, oraz jako niewiastę nadziei, która potrafiła
jak Abraham przyjąć wolę Bożą, wierząc nadziei wbrew nadziei. Te przymioty Matki Bożej winny w jakiś
szczególny sposób stać się dla członków Akcji Katolickiej przedmiotem pracy nad poprawą kondycji naszego
stowarzyszenia w poszczególnych diecezjach i parafiach.
4. Wnioski i postulaty pastoralne:
a) Obecny rok duszpasterski koncentruje się na osobie Ducha Świętego i na sakramencie bierzmowania. Maryja
jako „pierwsza z bierzmowanych” może być dla nas w tym względzie najdoskonalszym wzorem osoby
otwierającej się na Ducha Świętego i Jego dary. Sakrament bierzmowania jest przecież uważany za sakrament
Akcji Katolickiej. Warto może w tym roku podjąć modlitewne dzieło w intencji Akcji Katolickiej w Polsce,
odmawiając codziennie tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Ta modlitwa różańcowa, odmawiana regularnie,
będzie nie tylko błaganiem Maryi, oblubienicy Ducha Świętego o potrzebne nam łaski, ale także ciągłym
przypominaniem o głównej prawdzie przeżywanego roku duszpasterskiego.
b) Innym wymiarem zaangażowania członków Akcji Katolickiej wypływającym z omawianego tematu może być
włączenie się w troskę o właściwe przygotowanie i przeżycie sakramentu bierzmowania przez młodzież w
poszczególnych parafiach. Tak jak Maryja towarzyszyła Uczniom na modlitwie w Wieczerniku, oczekując na
zesłanie Ducha Świętego, tak również parafialne oddziały Akcji Katolickiej winny zobowiązywać się do
modlitewnego - i nie tylko - towarzyszenia młodzieży i rodzicom przyjmującym sakrament Ducha Świętego w
należytym przeżyciu tego wydarzenia w ich życiu. W tym miejscu warto wspomnieć o możliwości włączania
się w oprawę liturgii mszy świętej i różnych nabożeństw przez członków Akcji Katolickiej, które to
zaangażowanie może być pięknym świadectwem życia sakramentem bierzmowania.
c) Omawiany temat winien również zainspirować parafialne oddziały Akcji Katolickiej do włączenia się w
sierpniu w pielgrzymkę diecezjalną m. in. do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku lub do
zorganizowania pielgrzymki do wybranego sanktuarium maryjnego w diecezji lub poza jej granicami, gdzie
króluje Oblubienica Ducha Świętego, i przypomnienia sobie w ten sposób roli sanktuariów maryjnych, która
wyraża się w pięciu wymiarach: kultycznym, kulturowym, powołaniowym, charytatywnym i ekumenicznym.
d) W związku z przeżywaną w tym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości, parafialne oddziały Akcji
Katolickiej powinny włączyć się w przeżywanie uroczystości maryjnych w ciągu roku, wyrażając Matce
Najświętszej - Królowej Pokoju wdzięczność za stałą opiekę nad naszym narodem.
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