WPROWADZENIE

Włączając się w założenia programu duszpasterskiego Kościo
ła w Polsce na rok 2016/2017, o których mówił ks. Szymon
Stułkowski, konsultor Komisji Duszpasterstwa Konferencji
Episkopatu Polski, pragniemy kształtować pobożność maryjną
w duchu pogłębienia osobistej więzi z Chrystusem, uświado
mienia otrzymanej łaski, kształtowania postaw duchowych
i moralnych oraz podjęcia odpowiedzialności za kształtowanie
ducha wiary w rodzinie, społeczeństwie i grupie zawodowej.
Podzielając to zdanie, treść niniejszej publikacji w pełni ak
ceptuje opinię papieża Franciszka, który na zakończenie Roku
Wiary (24 X I 2013), w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, zwracał uwagę na styl maryjny w działalności
ewangelizacyjnej Kościoła.
Oto znamienne słowa Papieża: „Za każdym razem, gdy
spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewo
lucyjną moc delikatności i czułości. W Niej dostrzegamy, że
pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych,
że nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się waż
ni. Patrząc na Nią, odkrywamy, że Ta, która wielbiła Boga,
ponieważ «strąca władców z tronu», a «bogaczy odprawia
z niczym», jest tą samą, która wprowadza ciepło domowego
ogniska w nasze poszukiwanie sprawiedliwości. Jest również
Tą, która zachowuje uważnie «wszystkie te sprawy i rozważa
je w swoim sercu» (Łk 2,19). Maryja umie rozpoznawać śla
dy Ducha Bożego w wielkich wydarzeniach, a także w tych
wydających się nieuchwytnymi. Kontempluje tajemnice Boga
w świecie, w dziejach i w życiu codziennym każdego i wszyst
kich. Jest niewiastą modlącą się i pracującą w Nazarecie, i jest
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Z Maryją głosimy Chrystusa i Jego Ewangelię

również naszą Panią gotowości, tą, która opuszcza swoje
miasteczko, by pomóc innym «z pośpiechem» (Łk 1,39). Ta
dynamika sprawiedliwości i delikatności, kontemplacji i szyb
kiego wyruszania w drogę do innych – to wszystko czyni
z Niej kościelny wzór dla ewangelizacji. Prosimy Ją, by swoją
matczyną modlitwą pomogła nam, aby Kościół stał się do
mem dla wielu, matką dla wszystkich ludów i aby stały się
możliwe narodziny nowego świata. To Zmartwychwstały,
który mówi nam z mocą, napełniającą nas olbrzymią ufnością
i głęboką nadzieją: «Oto czynię wszystko nowe» (Ap 2 1,5)”.
Koncentrując się na głoszeniu Ewangelii Chrystusa wraz
z Maryją, pragniemy aktywnie uczestniczyć w zbawczej misji
Chrystusa z pełną świadomością, że wszystko, co Maryja ma
i czym się stała dzięki dobrowolnej zgodzie i współpracy z Bo
giem trójjedynej miłości, zawdzięcza Ojcu Przedwiecznemu
oraz swemu Synowi i działaniu Ducha Świętego. Ubogaceni ob
chodami 1050-lecia Chrztu Polski, który przyjęliśmy „w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, jesteśmy gotowi prawdziwie
ukazać postawę życia w pełni przemienionego w Chrystu
sie na wzór Niepokalanej Matki Chrystusa i Kościoła, która
wskazuje nam drogę rozwoju od dobrego ku lepszemu, a tak
że uczy przezwyciężać wszelkie próby i pokusy w dążeniu do
coraz większej doskonałości.
Jesteśmy w pełni świadomi, że drogę do Kościoła otwiera
chrzest, symbolizowany przez wodę wypływającą z przebitego
boku Chrystusa, a trwanie w nim i wzrost zapewnia Euchary
stia, symbolizowana poprzez krew przelaną na krzyżu. Tylko
na tej drodze możemy na wzór Maryi wpisać się twórczo
w przeżycia nowego roku duszpasterskiego, którego tematem
będzie świadectwo, hasłem „Idźcie i głoście!”, a symbolem
olej i namaszczenie.

Wprowadzenie
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Nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II, w jednej z katechez
mówił: „Maryja, […] u boku swego Syna, jest najdoskonal
szą ikoną wolności i wyzwolenia ludzkości i wszechświata. To
ku Niej Kościół, którego jest Matką i wzorem, winien zwra
cać swoje spojrzenie, by rozumieć w pełni sens swej misji”
(RM 2).
Przystępując do lektury tegorocznych materiałów dusz
pasterskich służących kształtowaniu pobożności maryjnej,
starajmy się ze wszech miar być wiarygodnymi świadkami
i wielkodusznymi głosicielami Chrystusa, wnosząc swój wkład
w wielkie dzieło nowej ewangelizacji. Pamiętajmy przy tym, że
pierwszym warunkiem autentycznego głoszenia Ewangelii jest
osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, który pozostaje na
wieki żyjącym Panem i Zbawicielem całego rodzaju ludzkiego.
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