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podsyca jej żarliwość i daje w ten sposób ważną odpowiedź na współ
czesne wyzwania sekularyzacji społeczeństwa11.

Od momentu, gdy w Ameryce pobożność ludowa stanowi wyraz in- 
kulturacji wiary katolickiej, a wiele z jej przejawów przyjęło miejscowe 
formy religijne, nie można nie brać pod uwagę możliwości zdobycia rów
nież tu, przy zachowaniu roztropnej ostrożności, ważnych wskazówek dla 
lepszej inkulturacji Ewangelii12. Zyskuje to ogromną wagę w przypadku 
ludów tubylczych, aby „ziarna Słowa” obecne w ich kulturze osiągnęły swą 
pełnię w Chrystusie13. Te same uwagi należy odnieść do Amerykanów 
afrykańskiego pochodzenia. Kościół „uznaje za swój obowiązek zbliżenie 
się do tych Amerykanów, począwszy od ich kultury i uwz-ględniając jej 
bogactwo duchowe i ludzkie, a która wyznacza ich sposób sprawowania 
kultu, ich poczucie radości i solidarności, ich język i tradycje”14.
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[...]
[9] 7. W osobie Maryi zawiera się synteza całej tajemnicy Kościoła. Ona 
jest „wybraną córką Ojca” (Tertio millennio adveniente, 54), która do
browolnie przyjęła dar Boży i odpowiedziała na niego w postawie służ
by. „Córka” Ojca zasłużyła, aby stać się Matką Jego Syna: „niech Mi się 
stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). Jest Matką Boga, bo jest dosko
nałą córką Ojca.

W Jej Sercu jest tylko jedno pragnienie: wspomagać chrześcijan, któ
rzy starają się żyć jak dzieci Boże. Jako najczulsza Matka, Maryja nie
ustannie prowadzi ich do Jezusa, aby idąc za Nim uczyli się pogłębiać 
swoją więź z Ojcem niebieskim. Tak jak na weselu w Kanie, zachęca ich, 
aby czynili wszystko, cokolwiek powie im Syn (por. J 2, 5), świadoma, 
że to właśnie jest droga wiodąca do domu „Ojca miłosiernego” (por. 2 
Kor 1, 3). [...]

11 TAM ŻE.
12 T A M ŻE.
" Por. P ropositio  18.
14 P ropositio  19.
15 „L’O sservatore R om ano” 2 0 (1 9 9 9 )  nr 3 , 9.


