Wprowadzenie
Przeżywany obecnie rok duszpasterski Kościoła w Polsce pod hasłem:
„W mocy Bożego Ducha” stwarza dobrą okazję do tego, aby na polską pobożność maryjną spojrzeć bardziej przez pryzmat prawdy o Duchu Świętym.
Pneumatologia jest bowiem tą dyscypliną teologiczną, która ściśle wiąże się
z mariologią. Od starożytności nauka o Duchu Świętym tak mocno była powiązana z osobą Matki Bożej i czcią względem Niej, że w pewnych środowiskach
żarliwych czcicieli Maryi atrybuty należne trzeciej Osobie Boskiej zaczęto
odnosić do Dziewicy z Nazaretu. Tak daleko idąca superlatywistyczna cześć
dla Matki Bożej, wyrażająca się na ogół za pomocą przymiotników w stopniu
najwyższym (np. najświętsza, najpotężniejsza), słusznie może budzić niepokój, gdyż zdaje się stawiać pokorną służebnicę Pańską (por. Łk 1,38) na równi
z Osobami Przenajświętszej Trójcy.
Tymczasem Objawienie biblijne, które – zgodnie ze wskazaniami
adhortacji Marialis cultus bł. Pawła VI (z 2 II 1974) – powinno się uwzględniać
na pierwszym miejscu w jakichkolwiek wypowiedziach o Matce Bożej, jak
również całe nauczanie Kościoła katolickiego mocno akcentują szczególny
i wyjątkowy związek Matki Pana z Duchem Świętym. Również św. Jan Paweł II
wielokrotnie zwracał uwagę na przedziwną otwartość Dziewicy z Nazaretu
na uświęcająco-stwórczą moc trzeciej Osoby Boskiej. Na przykład w środowej
katechezie wygłoszonej 9 XII 1998 r. stwierdził, że „współpraca Maryi z Duchem Świętym, która uwidacznia się podczas zwiastowania i nawiedzenia,
wyraża się w postawie bezwzględnej uległości wobec natchnień Pocieszyciela. Świadoma tajemnicy swego Boskiego Syna, Maryja pozwala się prowadzić
Duchowi, by w należyty sposób wypełnić swe macierzyńskie posłannictwo.
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Jako prawdziwa niewiasta modlitwy, Dziewica prosiła Ducha Świętego, by dopełnił dzieła rozpoczętego przy poczęciu i by Dziecię wzrastało »w mądrości,
w latach i w łasce u Boga i u ludzi« (Łk 2,52)”.
Korzystając z okazji, że bieżący rok duszpasterski skupia naszą uwagę
na mocy działającego Ducha Bożego w nas, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, na zaproszenie Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski,
oddaje do rąk duszpasterzy, katechetów i wszystkich wiernych zbiór materiałów przygotowany przez członków Towarzystwa, a zarazem pracowników
naukowych różnych ośrodków akademickich w Polsce. Materiały te mają pomóc w lepszym rozumieniu i głębszym przeżywaniu niezwykle ważnego dla
historii zbawienia związku Ducha Świętego z Matką Bożą. Potrzeba bowiem,
aby pneumatologię nie tylko szerzej uwzględniano w uprawianiu mariologii,
lecz także w szeroko rozumianej pracy duszpasterskiej.
Niniejszy Zeszyt maryjny, przygotowany pod kątem tematu programu duszpasterskiego na rok 2018/2019, składa się z trzech części. Pierwsza,
uwzględniająca przede wszystkim rok liturgiczny, zawiera propozycje homilii na święta i uroczystości maryjne. Na część drugą składa się cykl 10 konferencji, które mogą być wykorzystane w katechezie dla dorosłych, a zwłaszcza
w formacji czcicieli Matki Bożej (na przykład kółka różańcowe czy Legion
Maryi). Inspiracją dla stworzenia tego cyklu było nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który opisuje przejawy działania Ducha Świętego w Maryi i poprzez Nią w pełni czasu (por. Ga 4,4). Ostatnia część to szkice czterech
celebracji słowa Bożego, w ramach których wierni mają możliwość rozważania głównych dogmatów maryjnych w perspektywie działania Ducha Świętego w Niej. Można je wykorzystać w ramach przygotowania do obchodów
poszczególnych uroczystości lub w ramach formacji określonych grup.
Oddając do rąk czytelników Zeszyt maryjny, będący częścią Programu
duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2018/2019, Polskie Towarzystwo
Mariologiczne w roku dwudziestolecia swego istnienia wypełnia dwa główne
zadania statutowe, a mianowicie: popularyzację wiedzy mariologicznej oraz
działalność na rzecz należytego kształtowania duchowości i kultu maryjnego
(Statut, art. 7).
Lublin, Matki Bożej z Lourdes 2018
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
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