FC_Maryja_Matka

Maryja Matką Kościoła
Maryja Matką wszystkich wierzących
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Maryja jest obecna w najważniejszych momentach Nowego Testamentu: poczęcie Jezusa, narodzenie
Jezusa, pierwszy cud (wesele w Kanie), śmierć na Krzyżu, zesłanie Ducha Świętego.
2. Matka wszystkich wierzących: „Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was?" (2 Kor
13,5) Jak Jezus w Maryi, tak Jezus jest obecny w nas. Jej ciało i krew były jednocześnie Ciałem i Krwią
Zbawiciela. Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Maryja, Matka Głowy tego Ciała − Jezusa −
jest równocześnie Matką wszystkich stanowiących to Ciało
3. Czwarte przykazanie „Czcij Ojca i Matkę swoją”. Jezus czcił swoją Matkę. My naśladujemy Jezusa,
zatem czcijmy także jego Matkę, jak On! Jezus przyjmował pokarm od Maryi, słuchał Jej, pomagał,
troszczył się…
4. Maryja Matką Kościoła i wszystkich wierzących. J19,26-30 Pod Krzyżem – Ona.
To jest testament Jezusa; mówi tylko do Niej i o Niej, mimo, że są tam inne kobiety. Użyte jest szlachetne
słowo „Niewiasto” jak w księdze Rodzaju. Słowo „Matka” znaczy rodzicielka, karmicielka,
wspomożycielka, pocieszycielka. Niesłuszny jest pogląd niektórych, że to tylko odruch sumienia „złego”
syna, który chcąc zabezpieczyć byt swej matce, prosi przyjaciela o opiekę nad nią
5. Maryja Matką Kościoła i wszystkich wierzących. J19,26-30 Pod Krzyżem – uczeń.
Jedynie o Janie i do Jana; Jan to umiłowany uczeń Jezusa, jedyny uczeń obecny pod Krzyżem. Dlatego Jan
to… wszyscy uczniowie, każdy z nas! Maryja jest Matką członków Kościoła, nawet jeśli oni o tym nie
wiedzą czy uciekają przed tym, nawet jeśli poddają się słabości i rozpraszają jak uczniowie.
6. Maryja Matką sakramentów (widzialnych znaków niewidzialnej łaski)
W wydarzeniach takich jak narodziny, Kana i Krzyż widać, że Maryja zajmuje się nie tylko „duchem” ale
też „ciałem”: rodzi dziecko, prosi o wino, stoi pod krzyżem, nakazuje konkretne działania, patrzy na
przebity bok, na wnętrze serca Jezusa. Jest to macierzyństwo betlejemskie, macierzyństwo weselne
w Kanie, macierzyństwo paschalne, czyli: pierwsze tchnienie, dawanie życia i ostatnie tchnienie.
Także łatwo zauważyć, że Maryja zajmuje się nie tylko „ciałem” ale też „duchem”: użyte słowo
„Niewiasto” wskazujące na protoewangelię (zapowiedź klęski szatana z księgi Rodzaju), prośba o wino na
weselu, obecność pod Krzyżem (krew i woda), obecność podczas zesłania Ducha Świętego („upili się
młodym winem”). Później zwykle Duch Święty będzie zstępował przez ręce apostołów, ale w wieczerniku
zstąpił przez ręce Maryi, która jako jedyna w tym gronie zna Ducha Świętego już od Zwiastowania.
7. Maryja jest wzorem wierności, pokory i modlitwy
DZIELENIE



Co dzieje się w waszej rodzinie? Co dzieje się
u Ciebie?
Co było dla nas nowe, odkrywcze w
konferencji? Co warto zapamiętać?



Co nowego usłyszałem dzisiaj o Matce Bożej?



Do kogo się modlę i w jakich sprawach? Do
Boga, Jezusa, Ducha Świętego, świętych, do
Maryi?



Dlaczego Bóg postanowił wykorzystać
człowieka − Maryję, by współuczestniczyła w
najważniejszych wydarzeniach zbawczych
(narodziny, śmierć Jezusa, zesłanie Ducha
Świętego)?



Na ile Święta Bożego Narodzenia są dla mnie
okazją do pogłębienia wiary, a na ile tylko
wydarzeniem zwyczajowo-rodzinnym? Co
można by zmienić?

