INTENCJA MI NA LUTY 2012
O dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów
oraz o wierność w powołaniu osób konsekrowanych
Jako pierwsze zbuntowały się ręce:
- Nie będziemy zrywać owoców, nie będziemy podnosić jedzenia do ust, nie będziemy pracować dla żołądka-darmozjada!
Potem przyłączyli się pozostali: ślinianki odmówiły wytwarzania śliny, zęby - gryzienia, oczy - wypatrywania smacznych kąsków, język - smakowania, nos - wąchania,
przełyk - transportowania pokarmu.
- Koniec z wyzyskiem przez żołądek! - zadecydowały jednogłośnie. - Jak chce być
pełny, niech się sam postara - zadowolone z siebie ogłosiły totalny strajk.
Przez kilka dni nie działo się nic specjalnego. Aż do czasu, gdy ręce osłabły, ślinianki zaczęły nieprzyjemnie wysychać, zęby rozchwiały się a oczy straciły ostrość
patrzenia, język osłabł i nie nadawał się nie tylko do smakowania, ale też i na dłuższe rozmowy nie miał siły ani ochoty, nos stracił węch, a przełyk się skurczył.
- To chyba dlatego, że żołądek jest pusty - jako pierwsze opamiętały się ręce. Podniosły do ust kromkę chleba. Ruszyły do pracy ślinianki, język, zęby i przełyk.
Wkrótce wszystkie narządy znów mogły funkcjonować normalnie, jak dawniej.
Ożywiają członki Chrystusa
Tylko na pozór wydaje się, że żołądek zgarnia wszystko dla siebie. W gruncie rzeczy jego funkcją jest służba na rzecz innych organów, a one - służąc żołądkowi ożywiają siebie. Może to dość prostackie porównanie, ale podobną rolę w Kościele
pełnią bohaterowie lutowej intencji MI: papież, biskup, ksiądz, osoba konsekrowana:
nie są produktywni, ekonomiczny, ale trwając w jedności z Chrystusem swoim duchem, rozmodleniem i służbą ożywiają członki Kościoła - w ukryciu i bez rozgłosu.
Mówi się komuś: masz ładne oczy albo dłonie, ale nie słyszałem, by ktoś komuś
powiedział kiedyś: masz ładny żołądek. Stan duchowny nie potrzebuje komplementów i podziękowań, ale darów Ducha Świętego.
Na wzór Maryi
Modląc się o dary DŚ dla duchownych, wyrażamy naszą troskę o to, by oni swoim
życiem w pełni naśladowali Chrystusa na wzór Maryi. To na Nią zstąpił i osłonił ją
Duch Święty (por. Łk 1,35), to, co się w Niej poczęło jest z Ducha Świętego (por. Mt
1,18.20), On Ją zamienił w Pałac Króla, Komnatę Słowa, Przybytek Pana i Arkę
Przymierza, to dlatego o niej wołamy w Litanii Loretańskiej, że jest Przybytkiem Ducha Świętego, a z ich związku wypływa owocne oddziaływanie na cały Kościół.
Narzędzia Ducha Świętego
Lutowa intencja jest nie tylko wezwaniem wiernych świeckich do modlitwy za pasterzy. Tym ostatnim uświadamia jednocześnie ich status w organizmie Kościoła. Być
namaszczonym, konsekrowanym, być kapłanem, apostołem, świadkiem - to nie tyle
powód do zaszczytów, co nade wszystko wezwanie do służby. To przypomnienie,
że każdy, kto uczestniczy w sakramentalnym kapłaństwie pełni w Kościele funkcję
narzędzia Ducha Świętego. Narzędzie samo z siebie - nawet najsprawniejsze - nic
uczynić nie może. Podobnie człowiek staje się tylko wówczas skutecznym narzędziem Ewangelii, jeżeli pozwala się wypełnić i prowadzić Duchowi Świętemu.
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TEMAT: MARYJA - NOSICIELKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO
TEKST PISMA ŚWIĘTEGO:
Łk 1, 39-41
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę.
Dz 1, 14
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką
Jezusa, i z braćmi Jego
NAUCZANIE KOŚCIOŁA
Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 25
Duch Święty mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych, jak w świątyni; w
nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów. Prowadzi Kościół do wszelkiej prawdy i jednocząc we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary
hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami
swoimi go przyozdabia. Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem prowadzi.
Z PISM ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA:
Niepokalane Poczęcie
Pisma, cz. 2, nr 1184, s. 684
Duch Przenajświętszy w Niej mieszka, w Niej żyje i to od pierwszej chwili Jej istnienia, zawsze i na wieki. Na czym polega to życie Jego w Niej? On sam w Niej jest miłością, to miłość Ojca i Syna, miłość, którą Bóg sam siebie miłuje, miłość całej Trójcy Przenajświętszej, miłość płodna, poczęcie. W podobieństwach stworzonych
zjednoczenie miłości to zjednoczenie najściślejsze. Mówi Pismo św., że będą dwoje
w jednym ciele i Pan Jezus podkreśla: "A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało" (Mt
19,6). W sposób bez porównania ściślejszy, bardziej wewnętrzny, istotniejszy, Duch
Przenajświętszy żyje w duszy Niepokalanej, w Jej istocie i Ją zapładnia i to od
pierwszej chwili istnienia przez całe Jej istnienie, czyli wiecznie. To Poczęcie Odwieczne Niepokalane, w łonie Jej duszy, Jej, Niepokalane Poczęcie, niepokalanie
poczyna życie Boże. I panieńskie łono Jej ciała dla Niego zarezerwowane i w Nim
poczyna w czasie - jak wszystko co materialne dzieje się w czasie - też życie Boże
Boga-Człowieka. I Niepokalana w Lourdes nie zowie się już Niepokalanie Poczętą,
ale jak opowiada sama św. Bernadeta: „Jam jest Niepokalane Poczęcie!”. Jeżeli w
stworzeniach oblubienica otrzymuje nazwę oblubieńca dlatego, że do niego należy,
z nim się jednoczy, do niego upadabnia i staje się w zjednoczeniu z nim czynnikiem
twórczym życia, o ile bardziej nazwa Ducha Przenajświętszego. Poczęcie Niepokalane jest nazwą Tej, w której On żyje miłością płodną w całym porządku nadprzyrodzonym.

WYJAŚNIENIE TEKSTÓW:

ROZWAŻANIE:

Zjednoczona z Duchem Świętym
W poprzednim numerze Materiałów Formacyjnych staraliśmy się ukazać
NMP zjednoczoną z Duchem Świętym w momencie wcielenia. Maryja była
jednak zjednoczona z Duchem Świętym przez całe swoje życie. Dlatego też
św. Franciszek często nazywał Ją „świątynią” i „pałacem” w którym mieszka
Duch Święty, a św. Maksymilian Kolbe – „Oblubienicą Ducha Świętego”.
Duch Święty mieszkał w NMP, przez Nią też działał na innych. Te prawdę
uwypuklają dwa fragmenty z PŚ.

Duch Święty w nauce posoborowej
Sobór Watykański II w swoim nauczaniu przypomniał wiernym rolę i miejsce Ducha Świętego w Kościele. Można powiedzieć, że Trzecia Osoba
Trójcy Świętej, nieco zapomniana i niedoceniana przed soborem, wreszcie
wyszła z cienia. Od zakończenia soboru kolejni papieże w swoim nauczaniu
wiele miejsca poświęcali Duchowi Świętemu. Jan Paweł II poświęcił Mu
nawet osobną encyklikę: „Dominum et Vivificantem”.

Nosicielka radości
W scenie Nawiedzenia św. Elżbiety dokonuje się uświęcenie i napełnienie
Jana Chrzciciela Duchem Świętym. Wydarzenie to związane jest bezpośrednio z obecnością Maryi w domu Elżbiety i Zachariasza. To Chrystus
obecny w Maryi oczyszcza, uświęca, napełnia Jana radością. Z daru tej
niezwykłej łaski, który przynosi ze sobą Maryja, korzysta również sama Elżbieta. Ona również zostaje napełniona Duchem Świętym. Z tego wydarzenia możemy wyciągnąć wniosek, że Duch Święty uświęca ludzi przez Maryję. Wystarczy jedno Jej słowo, jedno pozdrowienie, a zostają oni obdarzeni
łaskami Ducha Świętego.
Pośredniczka łask
Maryja, która jako pierwsza doświadczyła na sobie działania Ducha Świętego i przez całe życie pozostał z Nim zjednoczona, nie mogła być nieobecna w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. Można nawet zaryzykować
stwierdzenie, że to Ona poprzez swoje modlitwy i wstawiennictwo uprosiła
zstąpienie Duch Świętego na pierwszy Kościół. Tą interwencją rozpoczęła
swoją macierzyńską opiekę wobec rodzącego się Kościoła. Po raz kolejny
przekonujemy się, że modlitwa Maryi wypraszają ludziom potrzebne łaski.
NMP nie zasłania sobą bowiem Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, ale do Niej
prowadzi.
Niepokalane Poczęcie
Trzeba przyznać, że bardzo rzadko patrzymy na NMP w perspektywie Ducha Świętego. Tymczasem pobożność Maryjna będzie żywa tylko wówczas, gdy będzie przez nas przeżywana w powiązaniu z Duchem Świętym.
Wszystko co dokonało się w życiu Maryi, dokonało się ze Jego sprawą. A
mogło się to stać tylko dlatego, że NMP w każdej chwili swojego życia była
otwarta na Jego działanie i na Jego natchnienia. To na Nią jako pierwszą,
Duch Święty zlał swoje łaski. Można więc nazwać Maryję pierwszą charyzmatyczką w dziejach Kościoła. Związek NMP z Duchem Świętym doskonale zrozumiał św. Maksymilian Kolbe, dlatego tak często nazywał Ją oblubienicą Ducha Świętego. Według Maksymiliana, jak małżonka od męża, tak
Maryja od Ducha Świętego (Niepokalanego Poczęcia Niestworzonego)
wzięła swoje nazwisko (Niepokalane Poczęcie Stworzone).

Maryja a DŚ w nauce posoborowej
Aby przybliżyć wiernym Osobę Ducha Świętego, współcześni teologowie
coraz częściej sięgają do przykładu NMP, ukazując jej związek z Duchem
Świętym, jako wzór. Duch Święty, który pozostaje niewidzialny, jako taki
jest dla człowieka trudny do rozpoznania. Jedynym Jego znakiem w świecie, może być człowiek Nim przeniknięty, wypełniony Jego łaską, działający
pod Jego Natchnieniem. To właśnie Maryja była wypełniona Duchem Świętym, zjednoczona z Nim od początku do końca w swoim działaniu. Oddając
Jej cześć, czcimy tym samym Ducha Świętego.
Świątynia Ducha Świętego
Bóg udziela łask Ducha Świętego poprzez ludzi. Tak było w ST (Mojżesz),
tak jest i w NT (Apostołowie). Szczególnym przykładem udzielania Ducha
Świętego ludziom jest Maryja. Jej życie uczy nas, że każdy chrześcijanin
jest nie tylko „Christoforos” (nosicielem Chrystusa), ale także „Pneumatoforos” (nosicielem Ducha Świętego). Nie możemy zapominać, że świątynią
Ducha Świętego staliśmy się w sakramencie chrztu.
Pneumatofora – nosicielka Ducha Świętego
NMP uczy nas otwartości na działanie Ducha Świętego, gotowości do przyjęcia Jego natchnień, życia zgodnego z Jego wolą oraz dzielenia się Nim i
Jego darami z innymi. To właśnie otwarcie i napełnienie darami Ducha
Świętego dokonuje się w nas podczas sakramentu bierzmowania, poprzez
modlitwę i włożenie rąk biskupa. Dlatego tak często bierzmowanie bywa
nazywane „sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej”. Tyle tylko, że niewielu chrześcijan ma tego świadomość. Rycerze Niepokalanej, podobnie
jak ich Pani, powinni być otwarci na Ducha Świętego w każdym momencie
swego życia.
PYTANIA:
1. Jaką rolę pełni Duch Święty w Kościele?
2. Co oznacza, że Maryja była nosicielką Ducha Świętego?
3. W czym przejawia się pośrednictwo Maryi w rozdawaniu darów DŚ?
4. Co to znaczy, że chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego?
5. Jak przeżyłem swoje bierzmowanie?

