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3.3. Rodzina jako Wieczernik spotkania z Duchem Świętym
i Jego Oblubienicą
Zakończenie
Ze wstępu
Temat „Duch Święty a Maryja” zajmuje coraz więcej miejsca we współczesnej
teologii. Pojawia się coraz więcej publikacji, w których współcześni teologowie
zgodni są co do tego, że istnieje silny związek między Duchem Świętym a Maryją.
Zachęca to do podjęcia tego tematu. Dodatkowym impulsem jest ruch ekumeniczny.
Pneumatologiczny akcent w kulcie maryjnym może bowiem ułatwić dialog z naszy
mi braćmi, zwłaszcza prawosławnymi.
W atmosferze odkrywania podejmowanego już przez Pawła VI związku Maryi
z Duchem Świętym rozpoczął się 7 czerwca 1987 r., w uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, Rok Maryjny. Według założeń Jana Pawła II miał on stać się czasem po
nownego odkrywania tajemnicy pięćdziesiątnicy. Jak nie można wyobrazić sobie
Wieczernika Zielonych Świąt bez obecności Matki Kościoła, tak też nie może Jej
zabraknąć w owym okresie oczekiwania na zbliżający się Jubileusz Roku 2000. Pa
pież widzi potrzebę ciągłego odkrywania Jej obecności pośrodku pielgrzymującego
Kościoła. Pielgrzymowanie to ma charakter wewnętrzny, gdyż jest to pielgrzymo
wanie w Duchu Świętym1. Obecność zaś Maryi pośrodku owego pielgrzymowania
jest obecnością w Duchu Świętym. Pozostaje Ona zawsze dla Kościoła wzorem jako
Dziewica i Matka, która mocą Ducha Świętego zrodziła Zbawiciela12. To niezwy
kle głębokie a jednocześnie stopniowe odkrywanie macierzyństwa Maryi pośrodku
pielgrzymującego Kościoła, który jest nieustanną pięćdziesiątnicą3, ma swój wy
raz w encyklice R edem ptoris M ater. Podpisał ją papież Jan Paweł II w uroczystość
Zwiastowania dnia 25 marca 1987 r. Lektura tej encykliki staje się źródłem inspiracji
do ciągłego przeżywania i pogłębiania razem z M aryją tajemnicy pięćdziesiątni
cy. Zaproszenie do rozpoczęcia modlitwy całego Kościoła razem z Maryją, do roz
poczęcia Roku Maryjnego, pobudza do uświadomienia sobie ogromnej roli Ducha
Świętego w życiu Maryi. Zachęca również do poszukiwań jakże głębokiego związ
ku istniejącego pomiędzy Maryją a Duchem dającym Życie. Zagadnienie to staje się
tematem niniejszej pracy, której zadaniem jest analiza M arialis cu ltu s i R edem ptoris
M ater pod kątem tej relacji. Praca stawia sobie podwójny cel: ukazanie roli Du
cha Świętego w całym życiu Maryi oraz ukazanie duszpasterskiego znaczenia nauki
o wzajemnej relacji Ducha Świętego i Maryi.
1 Por. RM 25.
2 Por. RM 43.
3 Por. DV 66.
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Podstawowym źródłem, jak wynika z tematu pracy, będzie adhortacja apostolska
papieża Pawła VI M aria lis cultus oraz encyklika Jana Pawła II R edem ptoris M ater.
Z zakończenia
W jakiej mierze cel pracy został osiągnięty? By wyraźnie dostrzec wzajemny
związek zachodzący między Duchem Świętym a Maryją, istnieje potrzeba spojrze
nia na osobę Maryi w perspektywie Jej funkcji wobec Chrystusa i Kościoła.
Zgłębiając działanie Ducha Świętego w całym Jej ziemskim życiu oraz w ma
cierzyńskiej misji, jak ą pełni w Kościele, przez Kościół i dla Kościoła, można
wskazać stwierdzenia, które będą pomocą w zdrowym ukierunkowaniu pobożno
ści maryjnej, tak często nie idącej w parze z kultem chrześcijańskim, w którym
Duch Święty ma swoje szczególne miejsce i rolę. Stwierdzenia te naświetlają ści
sły związek Ducha Świętego z M aryją oraz pogłębiają zagadnienia ich wspólnego
działania w Kościele:
—Duch Święty ukształtował Maryję i uczynił Ją nowym stworzeniem, „Pełną
łaski”, by tak przygotowana odpowiedziała Bogu na dar Jego miłości;
—On uczynił płodnym Jej dziewictwo zmieniając Ją jednocześnie w S acrarium ;
—obdarzył Ją niezwykłymi charyzmatami, a zwłaszcza mocną wiarą, nadzieją
i miłością;
—Maryja w momencie zwiastowania jaw i się jako wzór dyspozycyjności wobec
działającego Ducha Świętego;
—pod wpływem Jego działania spieszy z radością, by rodzić Jezusa w sercu Za
chariasza i Elżbiety. Tak też jest On „ogniwem” spotkania dwóch charyzmatyczek:
Maryi i Elżbiety;
—wydarzenie ofiarowania w świątyni, które przeżywa Maryja, to objawienie
się Boga w mocy Ducha Świętego, który potwierdza prawdę o Jej Synu oraz ma
ryjne fia t;
—dzięki działaniu Ducha Świętego Maryja szła w całej swej pielgrzymce wiary
aż do stóp krzyża; tam objawiło się Jego przenikliwe i potężne działanie;
—wpatrując się w obraz Wieczernika w dniu pięćdziesiątnicy, gdzie Maryja w y
prasza dla nowo narodzonego Kościoła dar Ducha Świętego, wracamy myślą do
momentu zwiastowania. Wtedy to dokonało się spotkanie Maryi z Duchem Świę
tym. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami zachodzi szczególna analogia, osobą zaś
łączącą oba momenty jest Maryja. Jej obecność ukazuje drogę „narodzin z Ducha”.
Paralelizm tych dwóch wydarzeń wskazuje na niesamowitą moc działania Ducha
Świętego w Maryi, która stała w centrum Bożego planu zbawienia;
—w dniu pięćdziesiątnicy narodziła się pierwsza, najgłębsza ewangelizacja.
W momencie jej narodzin nie mogło zabraknąć Tej, w której z chwilą zstąpienia
Ducha Świętego podczas zwiastowania począł się Jezus Chrystus;
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—obraz narodzin Kościoła i Maryi jako Jego Matki mówi o Duchu Świętym jako
źródle macierzyństwa Maryi, które przechodzi w macierzyństwo Kościoła. Jej ma
cierzyństwo jest macierzyństwem „wedle Ducha”;
—najwłaściwsza modlitwa do Maryi, to prośba o dar Ducha Świętego, który jest
sprawcą duchowego macierzyństwa każdego chrześcijanina.
Analiza obu dokumentów pod kątem związku Maryi z Duchem Świętym pozwa
la więc śmiało dostrzec, że ikona Maryi przedłożona przez Pawła VI i Jana Pawła II
odpowiada potrzebie pneumatologicznej odnowy kultu maryjnego. Należy tutaj za
znaczyć, że o ile M arialis cu ltus wiele miejsca poświęca na wskazanie tego związku,
to w encyklice R edem ptoris M ater znajdujemy tylko luźne, choć liczne wzmianki
o roli Ducha Świętego w życiu Matki Bożej. Niemniej jednak zarówno Paweł VI, jak
i Jan Paweł II ukazują, iż tak ważna rola Maryi w życiu Kościoła oraz Jej macierzyń
ska misja wypływa niewątpliwie ze zjednoczenia Maryi z Duchem Świętym. On jest
źródłem Jej uczestnictwa w pośrednictwie jedynego Pośrednika Jezusa Chrystusa.
Maryja w obu dokumentach jaw i się jako Transparent i Nosicielka Ducha Świę
tego. Jej wzór zachęca do otwarcia się na działanie Ducha Świętego i stania się
Jego żywą ikoną. Jest to wzór zarówno dla Kościoła, który niejako przedłuża Jej
macierzyństwo i „wedle Ducha” jest też i dla każdego chrześcijanina. Jednocześnie
świadomość macierzyńskiej obecności Mary i pośrodku pielgrzymującego Kościoła
zachęca do oddania się w Jej macierzyńską opiekę i proszenia o modlitwę wstawien
niczą, by wyprosiła dar Ducha Świętego.
Ponieważ nie wszyscy duszpasterze, od których zależy formacja wiernych oraz
zdrowe ukierunkowanie ich pobożności maryjnej, wyczuwają duszpasterskie zna
czenie nauki M arialis cu ltu s i R edem ptoris M ater o relacji „Duch Święty a Maryja”,
dlatego istnieje potrzeba ukazania pneumatologicznej odnowy kultu maryjnego.
Niejako poparciem postulatu Pawła VI stały się mchy charyzmatyczne, mchy
odnowy Kościoła, których uczestnicy, jak można dostrzec w pracy, eksponują obraz
Maryi jako pierwszej i największej Charyzmatyczki. Jednocześnie nie zapominają
o Jej macierzyńskim wstawiennictwie w uświęcającym działaniu Ducha Świętego
wciąż działającego w Kościele. Pobożność maryjna tych grup modlitewnych w y
chodzi więc naprzeciw zapotrzebowaniom wiernych przygotowujących się poprzez
nową ewangelizację do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Odnowa kultu Matki Bożej musi rozpocząć się od najmniejszej komórki Kościo
ła, ja k ą jest rodzina – „mały Kościół”. Także i w kulcie oddawanym Maryi w rodzi
nie nie może zabraknąć przywrócenia właściwego miejsca Duchowi Świętemu.
Przeprowadzona analiza zachęca do podjęcia dalszych rozważań nad związkiem
Ducha Świętego z Maryją, a przede wszystkim do:
a) pogłębienia nauki o roli Ducha Świętego w Kościele, co z kolei doprowadzi
do wzbogacenia relacji: Maryja – Duch Święty – Kościół;
b) poszukiwań roli Ducha Świętego w macierzyństwie Maryi, a więc pneumaha
gijnej interpretacji pośrednictwa Maryi;
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c) zharmonizowania nabożeństw, modlitw, pieśni, rekolekcji, kazań z nauką
o Duchu Świętym;
d) pogłębienia znajomości ruchów: neokatechumenatu, Odnowy w Duchu
Świętym, Oazy, patrząc na realizację tej drogi odnowy każdego chrześcijanina
i Kościoła pod kątem ich osobistego spotkania z Maryją, żywym Transparentem
Ducha Świętego;
e) teologicznego przeanalizowania tytułów określających relacje Maryi do Du
cha Świętego;
f) przeprowadzenia teologicznej analizy tekstów Ojców i pisarzy Kościoła pod
kątem związku Ducha Świętego z Maryją;
g) analizy dwóch dokumentów Jana Pawła II D ominum e t Vivifica n tem i R edem p
toris M ater oraz wydobycie luźnych wypowiedzi na temat związku Maryi z Duchem
Świętym, co z kolei da pełniejszy obraz Maryi jako Oblubienicy Ducha Świętego.
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Zakończenie
Ze wstępu
Jan Paweł II wydając encyklikę R edem ptoris M ater pragnął uwydatnić obecność
Matki Chrystusa w Kościele, szczególnie współczesnym. Ponadto naświetlił dyna
miczny rozwój pobożności maryjnej w naszych czasach i zachęcił do oddawania
kultu Maryi poprzez zawierzenie Jej, opierając się na interpretacji tekstów biblij
nych, odwoływaniu się do doświadczeń Kościoła i Soboru Watykańskiego II.
U źródeł powstania niniejszej pracy znalazła się myśl związana z uczczeniem
minionego Roku Maryjnego, a przede wszystkim utrwalenia działalności dotyczącej
nieopracowanego dotychczas a tak ważnego dla czcicieli Matki Bożej – spontanicz
nie powstałego ruchu Dzieci Maryi.
Celem niniejszej rozprawy jest ukazanie formacyjnej działalności Dzieci Maryi
w diecezji katowickiej i jej ocena w świetle norm pobożności ujętych w adhortacji
M arialis c ultus oraz encyklice R edem ptoris Mater.
Z zakończenia
Po dokonaniu analizy działalności formacyjnej Dzieci Maryi w cyklu wakacyj
nym i permanentnym oraz próby jej oceny w świetle dokumentów M arialis c ultus
i R edem ptoris M ater nasuwają się pewne wnioski i spostrzeżenia odnośnie do zało
żeń programowych oraz ich realizacji.
Przede wszystkim program poszczególnych stopni formacji przygotowany po
czątkowo na doraźny użytek nadal wymaga dopracowania. Odnosi się to szczegól
nie do zeszytów programowych I-go stopnia formacji wakacyjnej w zakresie nanie
sienia poprawek przez ks. M. Kaszowskiego i III-go stopnia dotychczas jeszcze nie
wydanego zeszytu znajdującego się w stadium opracowania.
Natomiast zeszyty programowe cyklu programowego, a szczególnie te, które
ukazały się najwcześniej, tj. dla kl. VII K o ch a ją c ja k M aryja o fia ru ję s ię B ogu i K o
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ścio ło w i z 1984 r. i kl. VI – Z M aryją m od lę s ię w K o ś cie le z 1985 r. wymagałyby
pewnej korekty pod kątem pełnego uwzględnienia zaleceń zgodnych z duchem no
woczesnej mariologii i z zasadami M arialis cu ltu s oraz R edem ptoris M ater.
Wydaje się, że program powinien być oparty na konkretnym przykładzie życia
Maryi, na Jej bycie, stanowiącym najgłębszą rację i wartość dla Kościoła oraz po
szczególnych chrześcijan.
Dotychczasowa praktyczna realizacja programu ruchu Dzieci Maryi wykazała,
że forma zajęć i sposób ich prowadzenia są właściwe, gdyż nie tylko pogłębiają
wiedzę religijną, ale także uczą współżycia między ludźmi i aktywizują do życia we
wspólnocie Kościoła. Jednak i tu nasuwają się pewne praktyczne wnioski, takie jak
potrzeba wydawania skromnego pisma dla członków Dzieci Mary i, czy konieczność
stałego centrum szkolenia, wyłącznie poświęconego formacji, a także szersze anga
żowanie ludzi świeckich do pomocy w pracy formacyjnej z uwagi na zwiększającą
się liczbę chętnych uczestników.
Nasuwa się również wniosek, aby opracować materiały lub program dla mło
dzieży, która po odejściu z formacji nie włącza się np. w Ruch Światło-Życie, czy
do innych odpowiedzialnych zadań w Kościele i życiu społecznym. Chodzi o to,
aby szczególnie zainteresować się młodzieżą szkół zawodowych, ze środowiska ro
botniczego o mniej niż przeciętnym poziomie intelektualnym, która nie potrafi od
powiednio dobrze zorganizować sobie wolnego czasu, bądź nie znajduje motywacji
do lepszego życia. Z pewnością ciekawie zorganizowane spotkania wspólnotowe
przybliżą takim grupom aktualną naukę społeczną Kościoła, zwłaszcza Ewangelię
pracy, nauczą ich godnie żyć.
Młodzież polska jest grupą społeczną najbardziej aktywną religijnie, wierzącą
i praktykującą (zaledwie 2,6 procent niewierzących), z tego około 14 procent ankie
towanych zadeklarowało swą przynależność do nieformalnych organizacji katolic
kich, a w ruchu oazowym uczestniczyło 40 procent młodzieży. Wiadomo, że są to
zazwyczaj licealiści, a nie reprezentanci szkół zawodowych i tych ostatnich należa
łoby zachęcić do współuczestnictwa w organizacjach katolickich, oazach itp.
Drogę ku temu celowi należałoby utorować już wcześniej, podejmując trud pe
netracji środowiska robotniczego. Można uczynić to poprzez zrozumienie hasła:
„Kochaj mnie umorusanego, bo czystego kocha mnie każdy”, czyli przyciągnąć do
ruchu Dzieci Maryi dzieci z rodzin robotniczych, zabiedzone, błąkające się, nieraz
z tak zwanego „marginesu społecznego”.
Uczestników Dzieci Maryi należałoby zobowiązać do przyprowadzenia zagu
bionego kolegi czy koleżanki na zajęcia grupy, by mogły tam odnaleźć Boga, lu
dzi i siebie. Spotkania takie odbywałyby się z obopólną korzyścią. Z jednej strony,
byłoby to spełnienie zadania apostolskiego, niejako misyjności, a z drugiej strony
pozyskanie zagubionego dziecka dla Chrystusa i ukazania mu hierarchii wartości
istotnych dla ludu Bożego.

