
Streszczenie. Katecheza II. Ks. Jan Bartoszek. Maryja oblubienicą Ducha 

Świętego. 

„Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38) 

Zgoda, którą wyraziła Maryja podczas zwiastowania dwa tysiące lat temu, stanowi 

punkt wyjścia nowej historii ludzkości. Współpraca Maryi z Duchem Świętym, 

wyraża się w postawie bezwzględnej uległości wobec natchnień Pocieszyciela. 

Obecność Maryi pod krzyżem jest znakiem, że Matka poszła do końca bolesną 

drogą wytyczoną przez Ducha Świętego w słowach Symeona: „miecz przeniknie 

duszę”. Słowa, które Jezus kieruje na Kalwarii do Matki i umiłowanego ucznia, 

obrazują kolejna cechę Ducha Świętego: zapewnia On, że ta najwyższa ofiara Matki 

Jezusa przyniesie owoc ogromny, będzie nim nowe macierzyństwo obejmujące 

wszystkich ludzi. 

Maryja uczestniczyła w życiu pierwszej wspólnoty. Była obecna podczas zesłania 

Ducha Świętego. Duch, który mieszkał już w Maryi, po dokonaniu w Niej 

wspaniałych dzieł łaski ponownie nawiedził Jej serce, by napełnić je darami 

i charyzmatami potrzebnymi do urzeczywistnienia Jej duchowego macierzyństwa. 

Maryja w dalszym ciągu pełni w Kościele swą macierzyńską rolę. Postawa Maryi 

jest milcząca i kontemplacyjna. Świadoma swojego powołania jest dla pierwotnego 

Kościoła wzorem właściwej i skutecznej współpracy z Duchem Świętym, dlatego 

została na przestrzeni historii Kościoła nazwana Oblubienicą Ducha Świętego. 

Maryja przemawia do nas każdym swoim gestem i każdym promykiem swej 

obecności.  „Pełna łaski” otwiera się na Boże plany, a tym samym czuje się 

odpowiedzialna za każdego człowieka. Relacja Ducha Świętego do Maryi jest we 

wszystkim szczególna i nie ogranicza się do jednorazowej interwencji. Dzięki 

Duchowi Świętemu Maryja może cieszyć się głębszym poznaniem Boga i Jego 

dróg. Maryja w każdym z wydarzeń ukazanych na kartach Ewangelii przedstawiana 

jest w sposób szczególny jako osoba modlitwy. Maryja jawi się jako wzór dla 

wszystkich rodziców, ukazuje, że aby znaleźć słuszne rozwiązanie trudnych zadań 

wychowawczych, trzeba prosić o pomoc Ducha Świętego. 

Maryja jako Matka Kościoła nieustannie troszczy się o swoje dzieci. Jej matczyne 

serce smuci się, gdy Jej dzieci ulegają złu i schodzą z drogi Bożych przykazań. 

Pragnie, aby każdy człowiek kroczył drogą świętości, która może być realizowana 

we wspólnocie miłości z Bogiem. 

Przymioty Matki Bożej, Oblubienicy Ducha Świętego winny stać się dla członków 

Akcji Katolickiej przedmiotem pracy nad poprawą kondycji naszego 

stowarzyszenia. 


