
Duchowe pielgrzymowanie - dzień 6

Wpisany przez Ania

Dziś kończy się 40. Piesza Pielgrzymka Opolska. Dziś 13 Srebrna staje na Jasnej Górze,
składając u stóp Matki Bożej dziękczynienie i prośby. To już ostatni dzień rekolekcji w drodze,
dzień zatytułowany: "Matko - bądź z nami w każdy czas!". Wieczorem, o 19.30 zapraszamy
wszystkich pielgrzymów i pielgrzymów duchowych na nabożeństwo w naszym kościele
parafialny.

  

Tymczasem wracamy do tematu dzisiejszej konferencji, wieńczącej tygodniowe rozważania,
który ukazuje Maryję jako Arkę Przymierza między Bogiem a ludźmi.

  

Fragment rozważań rekolekcyjnych [za: 40. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę.
Materiały duszpasterskie]:

  

Dla synów i córek Izraela, Arka Przymierza była uobecnieniem Bożego przymierza; słów
obietnicy, które Bóg Jahwe zawarł z Izraelem, w osobie patriarchy Mojżesza, na górze Synaj.
Do skrzyni, zwanej Arką Przymierza – co do kształtu wykonanej zgodnie z Bożym poleceniem –
Mojżesz włożył dwie kamienne tablice, z wypisanymi na nich dziesięcioma przykazaniami,
danymi przez Boga na Górze Synaj. 

  

Arka Przymierza była dla Narodu Wybranego znakiem Bożej obecności; przypomnieniem o
Jego szczególnej bliskości i opiece, jaką otacza swój lud. Arka Przymierza, niesiona przez
kapłanów, zawsze i wszędzie kroczyła z Izraelem. Bóg, przez ręce Mojżesza, włożył do Arki
swoją miłość do własnego ludu, który obrał sobie na „własność dziedziczną”. 

  

Bóg wybrał Maryję na Matkę własnego Syna. Jezus Chrystus z kolei zechciał zamieszkać w
łonie Maryi, by przez to upodobnić się do nas i uświęcić nasze człowieczeństwo. Bóg Ojciec
wybrał Maryję na Arkę Przymierza i złożył w Niej wszystko to, co kochał najbardziej. Złożył w
łonie Maryi najcenniejszy skarb, jaki posiadał – Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec złożył w Maryi
całą swoją miłość do nas! 
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Dlatego ona staje się dla nas Arką Nowego Przymierza, które nie przemija i nie zna końca.
Maryja staje wśród nas jako ta, która przyjęła w swe ręce największą Bożą miłość. Staje jako ta,
która stała się godna nosić Króla Niebios. I wielkim pocieszeniem jest dla nas świadomość, że
nie opuszcza nas nigdy, że przebywa wśród nas, jako Arka wiecznego Przymierza miłości.
Wraz z nami idzie przez życie, jako Matka całego Kościoła. Będąc Arką Nowego Przymierza,
jest dla nas, wierzących, gwarantem Bożej miłości i opieki po wszystkie czasy. Jest też
przykładem, że Boża miłość nie ma granic.
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