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NIEWIASTA Z WIECZERNIKA 

 
Maryja – Oblubienica Ducha Świętego 

 

 

    Przybywszy tam weszli do sali na górze i 

przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, 

Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, 

syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat 

Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na 

modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką 

Jezusa, i braćmi Jego. 
(Dz 1,13-14) 

 

 Maryja uczestniczy w każdym z trzech najważniej-

szych momentów chrześcijańskiego misterium. Jest obec-

na podczas Wcielenia, męki Pańskiej i zesłania Ducha 

Świętego. W opisie wydarzeń z Wieczernika Maryja, po-

dobnie jak i na Kalwarii, jest wymieniona wraz z innymi 

kobietami, ale tylko Jej przysługuje określenie „Matka Je-

zusa”, co uwydatnia Jej znaczenie w Bożym Planie zba-

wienia. 

Kiedy pierwszy raz w Nowym Testamencie Bóg 

wkracza w życie Maryi, to słyszy Ona, że Duch Święty 

osłoni Cię, zaś w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy –  
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kiedy jest ostatni raz wspomniana – zostaje napełniona 

Duchem Świętym. Uwidacznia się prawda, że całe życie 

Maryi, które prezentuje nam Pismo Święte, jest życiem    

w Duchu Świętym. 

Również my zostaliśmy na chrzcie świętym obda-

rowani tym samym Darem z Wysoka i dlatego dzięki Du-

chowi Świętemu możemy naśladować Maryję we wciele-

niu – czyli nosić w sobie Chrystusa, napełnieni wiarą i na-

dzieją stać razem z Nią pod krzyżem oraz razem z Nią        

i zebranymi w Wieczerniku prosić o wylanie Ducha w na-

szych sercach. To co pierwszy raz dokonało się w Dzień 

Zesłania Ducha Świętego dokonuje się każdego dnia na 

milionach ołtarzy. To podczas każdej Eucharystii wraz      

z całym Kościołem, również triumfującym wołamy: 

Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla 

nas Ciałem i Krwią  naszego Pana Jezusa Chrystusa 

(2ME). A gdy to się staje, przez usta kapłana prosimy: 

zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu 

wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją 

(2ME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


