W prowadzenie
Istotą Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2017/2018
Jesteśm y napełnieni Duchem Świętym” jest ożywienie sakramentu bierzmo
wania w osobach, które go przyjęły, nawet kilkadziesiąt lat temu, i przypo
mnienie, do czego on zobowiązuje i uzdalnia.
Nowy program duszpasterski jest kontynuacją czteroletniego cyklu
chrzcielnego, realizowanego w Kościele polskim w minionych latach. I tak
jak w minionych latach, w imieniu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
został przygotowany do tego programu Zeszyt maryjny, który zawiera homi
lie na uroczystości i święta maryjne, dziewięć konferencji, przeznaczonych
przede wszystkim na pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza na
Jasną Górę, lub na dziewięciodniowe nowenny przed odpustami lub innymi
uroczystościami maryjnymi. Proponujemy też pięć wersji rozważań różań
cowych.
Jesteśmy przekonani, że Maryja, jak nikt inny, potrafi rozpoznać dary
i owoce Ducha Świętego w różnych sytuacjach naszego życia. Przystępując do
lektury tegorocznych materiałów maryjnych, bądźmy przekonani, że dzięki
„Duchowi, który umacnia miłość”, pozycja Matki Najświętszej w zbawczej mi
sji Kościoła jest wyjątkowa. Przewyższa Ona bowiem zbawczą rolę aniołów
i świętych, w tym kolegium Dwunastu, z Piotrem naszych czasów na czele.
Umocnieni wzorem macierzyńskiej miłości Maryi, płynącymi z – nie
spotykanego u nikogo innego – obdarowania apostolskim darem Ducha
Świętego, w Jej Niepokalanym Sercu szukajmy ożywienia i umocnienia swo
jej wiary, nadziei i miłości, osłabionych zgubnymi skutkami zmazy grzechu
pierworodnego i grzechów uczynkowych. Niech nam w tym towarzyszy ma
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cierzyńska troska Niepokalanej Matki Boga, która nieustannie wyprasza te
łaski, które w dniu Pięćdziesiątnicy obficie spłynęły na cały lud Boży, dokonu
jąc we wszystkich obecnych w kręgu Wieczernika głębokiej przemiany we
wnętrznej. Wniebowzięta Maryja jest obecna w każdej wspólnocie eklezjal
nej, aby uczyć wszystkich wierzących, jak żyć miłością Boga, wyzwalając się
nieustannie od zgubnych wpływów miłości własnej i dążyć do ostatecznego
zwycięstwa miłości w wymiarze zbawczym. Otwórzmy nasze serca, aby słowa
te spełniły się w naszym chrześcijańskim powołaniu do świętości, dzięki któ
remu spodziewamy się ukazać zasadniczą postawę życia w pełni przemienio
nego w Chrystusie na wzór Niepokalanej Matki Chrystusa i Kościoła.
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