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WST&P         
Konstytucje naszego Zakonu polecaj#, aby wszyscy bracia z pobo$n# $arliwo%ci# czcili Naj%wi!tsz# Maryje Pann!
w tajemnicy Niepokalanego Pocz!cia, jako Patronk! Zakonu i nasz# Królow!. Jej uroczysto%& ma by& obchodzona
wsz!dzie, z jak najwi!ksz# okaza'o%ci#, a kult tej tajemnicy maj# na%ladowcy %w. Ojca Franciszka w miar! si'
piel!gnowa& i rozwija& (nr 78 § 2). Statuty naszej prowincji nowenn! lub triduum z kazaniami przed uroczysto%ci#
Niepokalanego Pocz!cia Naj%wi!tszej Maryi Panny umieszczaj# w%ród tradycyjnych nabo$e"stw franciszka"skich,
które nale$y utrzymywa& i rozwija& jako dziedzictwo naszego Zakonu (nr 56).
Z my%l# o tej tradycji, bior#c pod uwag! fakt, $e w wi!kszo%ci franciszka"skich %wi#ty" odbywa si! przygotowanie
do uroczysto%ci Niepokalanego Pocz!cia NMP, przygotowano kolejny zeszyt Franciszka!skich Materia"ów
Duszpasterskich. Sk'adaj# si! na niego komentarze do mszy %w., homilia i modlitwa wiernych na poszczególne dni
nowenny oraz na uroczysto%& Niepokalanego Pocz!cia NMP. Tematyka rozwa$a" nawi#zuje do najbardziej
charakterystycznych scen biblijnych, które s# zwi#zane z Maryj#, Matk# Jezusa.
Na zako"czenie pozostaje podzi!kowa& wszystkim Autorom tekstów, a tak$e tym, którzy korzystaj#c z
Franciszka!skich Materia"ów Duszpasterskich zach!cali nas do przygotowywania kolejnych zeszytów. Maj#c
nadziej!, $e b!dzie on pomoc# dla Braci w pracy duszpasterskiej, a zw'aszcza w szerzeniu prawdziwej pobo$no%ci
maryjnej, polecamy Patronce naszego Zakonu wszelk# nasz# pos'ug!.
 
Lublin, Podwy$szenie Krzy$a (wi!tego, 14 wrze%nia 1999 r
Marek Fia'kowski OFMConv
 
DZIE! PIERWSZY - zwiastowanie
wst!p do mszy %wi!tej
Królow# najbli$szych dni, prze$ywanych wspólnie w naszej %wi#tyni, jest Naj%wi!tsza Maryja Pana. Ona, dwa
tysi#ce lat temu, swoim "niech mi si! stanie" otworzy'a drog! na przyj%cie Jezusa. Ona dzi% przygotowuje nowy
adwent, nowe oczekiwanie na przyj%cie Zbawiciela %wiata. Jeste%my wszyscy %wiadkami, $e Maryja, przed 150 laty,
zacz!'a specjalnie o nas si! troszczy&. W Lourdes, La Sallette, Fatimie pokazuje, $e jest blisko i chce by& z nami w
najci!$szych chwilach historii. Niech ta nowenna ku czci Niepokalanej b!dzie dla nas odwa$nym aktem wiary, $e
Panem %wiata i Panem naszego $ycia jest Jezus Chrystus; oraz aktem ufno%ci, aby razem z Niepokalan# Matk#
Jezusa i w naszym $yciu zwyci!$a'o dobro i prawda.
 
homilia (czytania z 25 marca)
Bóg Ojciec w tajemnicy Zwiastowania Maryi ofiarowa' nam najwi!kszy dar - swojego Syna. Na Bo$e zaproszenie
Maryja odpowiedzia'a "tak". Dzi!ki jej zgodzie w%ród nas zamieszka' Ten, który z mi'o%ci do nas wype'ni' wol! Ojca
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a$ po krzy$. Uroczy%cie wspominamy t! tajemnic! 9 miesi!cy przed Bo$ym Narodzeniem. Jej tre%ci# nape'niamy
równie$ nasze oczekiwanie adwentowe. Nie'atwo nam zatem w nowy sposób prze$y& te, tak znane, fakty. Pomoc#
niech wi!c nam b!dzie rozwa$anie Ojca (wi!tego Jana Paw'a II. Jest to fragment jego katechezy z 18 wrze%nia
1996 r.
 
1. "Sobór Watyka"ski II, komentuj#c epizod Zwiastowania, podkre%la w sposób szczególny warto%& zgody Maryi na
s'owa Bo$ego pos'a"ca. W odró$nieniu od analogicznych sytuacji opisanych w Biblii, anio' wyra)nie oczekuje na t!
zgod!: "By'o za% wol# Ojca mi'osierdzia, aby Wcielenie poprzedzi'a zgoda Tej, która przeznaczona zosta'a na
Matk!, by w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyni'a si! do %mierci, tak równie$ niewiasta przyczyni'a si! do
$ycia" [KK 56].
Lumen gentium przypomina o ró$nicy, jaka zachodzi mi!dzy zachowaniami Ewy a zachowaniami Maryi, ilustruj#c to
komentarzem %w. Ireneusza: "Jak tamta - to znaczy Ewa - zosta'a zwiedziona s'owami anio'a upad'ego i
przekroczy'a prawo Boga, tak ta - to znaczy Maryja - otrzyma'a dobr# nowin! z ust anio'a i przyj!'a propozycj!
Boga, b!d#c Mu pos'uszn#. I jak tamta zosta'a zwiedziona i okaza'a niepos'usze"stwo Bogu, tak ta pozwoli'a si!
przekona&, $eby by& Bogu pos'uszn#. Dlatego te$ Dziewica Maryja sta'a si! or!downiczk# Ewy. I tak jak rodzaj
ludzki zosta' poddany %mierci z powodu dziewicy, zosta' równie$ od niej uwolniony przez Dziewic!. W ten sposób
niepos'usze"stwo jednej dziewicy zosta'o naprawione przez pos'usze"stwo innej Dziewicy." ["Adv. haer." 5, 19.1]
Wypowiadaj#c swoje zdecydowane "tak" wobec Bo$ego planu, Maryja zachowa'a sw# woln# wol! wobec Boga.
Jednocze%nie czuje si! Ona osobi%cie odpowiedzialna wobec ludzko%ci, której przysz'o%& zale$y od Jej odpowiedzi.
Bóg oddaje w r!ce m'odej Niewiasty przysz'o%& ca'ej ludzko%ci. "Fiat" Maryi jest podstaw# tego, $e zrealizuje si!
plan, który Bóg w swojej mi'o%ci przygotowa', aby zbawi& %wiat."
 
2. Spróbujmy zastanowi& si! chwil! nad tym, jak wielkie miejsce i pos'anie w historii zbawienia ma kobieta. Kiedy%,
przed wiekami, Bóg przez proroka Izajasza og'osi': "Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem
Emmanuel". D'ugo uczeni badacze rozwa$ali, o kim to my%la' Izajasz. My%leli, $e b!dzie z rodu królewskiego;
szukali jej wi!c w%ród ksi!$niczek. Wola Bo$a by'a inna: ewangeli%ci potwierdzaj# nam, $e proroctwo spe'ni'o si!,
gdy prosta, uboga dziewczyna z miasteczka Nazaret powiedzia'a pos'a"cowi swoje FIAT. Zauwa$my: Bóg, aby
spe'ni& swój odwieczny zamiar, pomija ksi!$niczki i rody panuj#ce, pomija uczonych i dyplomatów, pomija nawet
rodziny kap'a"skie i arcykap'a"skie. On rozmawia z prost# dziewczyn#. Przyj%cie Boga na Ziemi!, Bo$e Wcielenie,
dokonuje dzi!ki prostej kobiecie - to ona jest Królow# Adwentu; to dzi!ki jej decyzji Bóg zamieszka' w%ród nas.
 
3. Kiedy% jeden z ksi!$y proboszczów pracuj#cy dziesi#tki lat w swojej parafii opowiada': "Cz!sto na mie%cie
spotykam m'ode matki z dzieci!cym wózkiem. Wiem, $e to dziecko ukryte w wózeczku chrzci'em i patrz#c na nie
tak sobie rozmy%lam: Mamu%ko, ty% przecie$ jak sama Maryja w Nazarecie, a twe dzieci#tko, jak ma'y Jezus. Czy
wiesz, $e w tym wózku wieziesz przysz'o%& Ko%cio'a. Ka$de dziecko jest przejawem wielkiego zaufania, jakie Bóg
ma dla nas ludzi. Do twojej matczynej r!ki wk'ada los swego dzie'a - los Ko%cio'a. Bo przecie$ od tych dzieci zale$y
jego przysz'o%&. Od tego, czy b!d# wychowane w wierno%ci Chrystusowi i Jego przykazaniom zale$y obraz Ko%cio'a
przysz'o%ci. Mamu%ko, czy cieszysz si! z tego? Czy rozumiesz wielko%& swego powo'ania?
I co? Kobieta z wózkiem mija mnie udaj#c, $e wcale ksi!dza nie zauwa$y'a; odwraca g'ow! i patrzy na %cian!,
gdy$ akurat w tym miejscu nie ma $adnej wystawy sklepowej. Kilkana%cie dni temu w radosnej atmosferze by'
chrzest w parafialnym ko%ciele, a dzisiaj udaje $e nie zna proboszcza... To taka chwila - ko"czy ów ksi#dz - $e
moje kap'a"skie serce p'acze..."
 
4. A Pan jest zawsze i wsz!dzie obecny. I chce swoim b'ogos'awie"stwem nape'ni& ka$de miejsce. I chcia'by, tak$e
przez kap'a"skie r!ce, zsy'a& nadziej! i si'! wszystkim potrzebuj#cym.
Wyobra)my sobie, $e spotka'o si! trzech znajomych u jednego sto'u i dwóch ci#gle rozmawia'o ignoruj#c tego
trzeciego i nie pozwalaj#c mu si! odezwa&. By'oby to niesympatyczne spotkanie, ale wiemy przecie$, $e bywaj#
takie. Bywa tak w $yciu ma'$onków, przyjació', znajomych w pracy...
Ale cz!sto bywa te$ tak w naszych spotkaniach z Bogiem. Mówimy i mówimy... a On czeka, cierpliwie czeka a$
zaprosimy go do dialogu, a$ zechcemy go wys'ucha&...
Wpatruj#c si! dzi% w postaw! Panny Maryi zauwa$my, $e jej zachowanie by'o dok'adnie odwrotne. Ona ws'uchuje
si! w Bo$e S'owo, rozwa$a je, ostro$nie pyta i ca'y czas adoruje Bo$# obecno%& w sobie. Mo$e w'a%nie dzi!ki
takiej postawie by'a w stanie us'ysze& anielskie pozdrowienie. Jest fascynuj#ce, $e pierwszym Bo$ym s'owem do
Maryi by'o pozdrowienie. Nie $#danie, napomnienie czy nakaz, ale pozdrowienie wraz z $yczeniami, czy -
powiedzieliby%my - gratulacjami. "B#d) pozdrowiona, pe'na 'aski, Pan z Tob#, b'ogos'awiona jeste%..." Maryja
zreszt# to pozdrowienie przekazuje dalej El$biecie - i tak zwyk'e pozdrowienie staje si! znakiem Bo$ej obecno%ci w
%wiecie.
Pismo %w. cz!sto uczy nas objawia& g'!bie, z pozoru zwyczajnych, detalów codziennego $ycia. Przecie$ i my po
stokro& dziennie mówimy: dzie" dobry, cze%&, ciao itd. Ale, czy wi#$e si! z tym jaka% tre%&? Niech dzisiejsza liturgia
b!dzie zach!t# dla nas, aby te wszystkie zwyczajne sytuacje stawa'y si! znacz#ce - a mo$e nawet by'y dotykiem
serdeczno%ci i dobroci.
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Królow# tych najbli$szych dziewi!ciu nowennowych dni, Pani# ca'ego Adwentu, jest Naj%wi!tsza Maryja Panna.
Ona kiedy% przyj!'a anielskie zwiastowanie o pocz!ciu Zbawiciela %wiata Jezusa Chrystusa. "Nie bój si#, Maryjo,
znalaz"a$ bowiem "ask# u Boga". Nie bój si! i Ty, Siostro i Bracie. Przecie$ Anio' dobrze wiedzia' wtedy, co
zwiastuje: $e b!dzie trud, cierpienie, krzy$, %mier&. Ale w tym wszystkim by' sam Bóg - Emmanuel, Bóg z nami - i
On sam jest gwarancj#, $e w naszym trudzie i cierpieniu 'aska Bo$a dokona cudu przemiany i nape'ni sensem
ka$dy dzie" naszego $ycia.
 
modlitwa wiernych
Zgromadzeni na modlitwie razem z Maryj# - jak aposto'owie w Wieczerniku - obejmijmy swymi pro%bami nas,
naszych bliskich, Ko%ció' i %wiat ca'y.
 
1. Przez wstawiennictwo Matki Ko%cio'a pro%my Pana o moc ducha dla wszystkich sprawuj#cych urz!dy w
Ko%ciele, dla naszych biskupów, kap'anów i diakonów; dla wszystkich zaanga$owanych w $ycie naszej parafii -
2. Przez wstawiennictwo Matki Stworzyciela pro%my Pana o szacunek dla Jego wspania'ego dzie'a stworzenia -
3. Przez wstawiennictwo Matki dobrej rady pro%my Pana o m#dro%& dla rz#dz#cych, aby pokojowo rozwi#zywali
trudne problemy wspó'czesnego %wiata -
4. Przez wstawiennictwo Matki najczystszej pro%my Pana za m'odych, aby swe trudne decyzje $yciowe podejmowali
ws'uchani w g'os Pana -
5. Przez wstawiennictwo Matki najmilszej pro%my Pana za wszystkich chorych, samotnych, opuszczonych,
zdradzonych, aby sam Bóg by' ich si'# i nadziej# -
6. Przez wstawiennictwo Matki Chrystusowej pro%my Pana za nas tu obecnych, aby wspólna modlitwa uzdalnia'a
nas do wytrwa'ego %wiadectwa chrze%cija"skiego -
 
Dobry Bo$e, Ty wiesz najlepiej czego potrzebujemy, ucz nas stale wierno%ci Ko%cio'owi i ufno%ci we wstawiennictwo
Niepokalanej Matki Jezusowej. Prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
komentarz przed ojcze nasz
Razem z ca'ym Ko%cio'em, ze wszystkim, którzy - jak my - czcz# Królow# %wiata, módlmy si!, jak nas nauczy'
Jezus Chrystus.
komentarz przed znakiem pokoju
Maryja chce w dzisiejszym %wiecie by& Królow# Pokoju, Królow# naszych serc i czynów. Niech ten znak pokoju
b!dzie dla nas wszystkich gestem pe'nym $yczliwo%ci i umocnieniem w dobrym.
komentarz przed b'ogos'awie"stwem
Maryja by'a pierwsz# chrze%cijank#; Ona pierwsza wyruszy'a w drog# za Jezusem. Niech Ona sama b!dzie
patronk# wszystkich naszych dróg do Boga i do Ko%cio'a. Przyjmijmy b'ogos'awie"stwa Boga w Trójcy Jedynego.
 
Stanis'aw Jaromi OFMConv
 
 
DZIE! DRUGI - nawiedzenie
wst!p do mszy %wi!tej
Oto kolejny dzie" nowenny przygotowuj#cej nas do uroczysto%ci Niepokalanego Pocz!cia Naj%wi!tszej Maryi Panny.
Dzi% zatrzymamy si! nad biblijnym opisem odwiedzin Matki Bo$ej w domu El$biety i Zachariasza. Otwórzmy zatem
nasze serca i ws'uchajmy si! w przes'anie, jakie Maryja dzisiejszego dnia kieruje do nas, Jej czcicieli.
 
homilia (w oparciu o %k 1, 39-45)
Pielgrzymowaniem jest $ycie cz'owieka - %piewamy niejednokrotnie w wielu piosenkach. Uznajemy przez to, i$ $ycie
ludzkie jest nieustann# w!drówk#. Narodzenie, przyj%cie na %wiat - to pocz#tek owej drogi, która ma zaprowadzi&
nas do domu Ojca Niebieskiego, do tego miejsca, w którym zostanie otarta wszelka 'za z naszych oczu (por. Ap 7,
17), wype'nionego rado%ci# i szcz!%ciem przekraczaj#cym mo$liwo%ci naszej wyobra)ni, bo przecie$ jak mówi Biblia
"ani oko nie widzia"o, ani ucho nie s"ysza"o jak wielkie rzeczy przygotowa" Bóg dla tych, którzy Go mi"uj&" (1 Kor 2,
9).
Powy$sz# prawd! chrze%cija"sk# mo$na lepiej zrozumie& przywo'uj#c obraz zawodów sportowych. Czym$e jest
bowiem narodzenie, je%li nie startem w $ycie, którego met# jest %mier& k'ad#ca kres owej pielgrzymce przez %wiat i
jednocze%nie jest chwil# odebrania nagrody. Ka$dy cz'owiek rodzi si! i umiera, ma swój start i met!, ale nagroda
$ycia wiecznego nie musi przypa%& ka$demu. Wszystko zale$y od tego, czym wype'nimy ow# pielgrzymi# drog!
przez %wiat. Maj#c tego %wiadomo%& %w. Pawe' zach!ca' Koryntian: "przeto tak biegnijcie, aby$cie j& otrzymali"
(1 Kor 9, 24).
Ka$dy z nas jest pielgrzymem. Na tej drodze wiary potrzebujemy przewodniego %wiat'a, które wska$e w'a%ciwy
kierunek, rozja%ni wszelkie ciemno%ci i uka$e cel w!drówki. Królowie do Betlejem szli za %wiat'em gwiazdy, dla nas
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natomiast %wiat'em jest Biblia, g'os Ko%cio'a, wewn!trzne %wiat'o Ducha (wi!tego i przyk'ad %wi!tych.
Po%ród ca'ego grona osób ciesz#cych si! rado%ci# nieba Maryja zajmuje miejsce szczególne. Spróbujmy zatem
spojrze& na Jej pielgrzymie $ycie. Czego mo$emy si! nauczy&, my, b!d#cy jeszcze w drodze, od Tej, która t!
w!drówk! uko"czy'a i cieszy si! szcz!%ciem nieba? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy medytuj#c biblijny opis
odwiedzin Maryi w domu El$biety i Zachariasza, tradycyjnie okre%lanych "nawiedzeniem".
 
1. S'u$ba
Biblia mówi, $e "Maryja wybra"a si# i posz"a z po$piechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy" (*k 1, 39).
Ta, tak zwi!z'a informacja zawiera w sobie ogromne bogactwo tre%ci. Wiadomo bowiem, $e El$bieta mieszka'a w
miasteczku Ain Karim, po'o$onym ok. 130 km od Nazaretu. Maryja zatem musia'a po%wi!ci& oko'o 5 dni drogi, aby
pieszo przemierzy& t! górsk#, a zatem i niezmiernie trudn# tras!. M'odej dziewczyny, jak# by'a wtedy Maryja, nie
odstraszy'a jednak ani odleg'o%&, ani liczne niebezpiecze"stwa, ani trudno%ci - wr!cz przeciwnie, idzie, i to jak
podkre%la Ewangelista, "z po%piechem", aby us'u$y& w potrzebie starym ludziom, aby podzieli& si! z nimi rado%ci#
rych'ego przyj%cia oczekiwanego od wieków Mesjasza. Doznaj#c wielkiego wyró$nienia od Boga, Maryja nie trwa w
samouwielbieniu, ale czuje si! powo'ana do s'u$by tym, którzy s# w potrzebie. Ona %pieszy si! pomaga& nie
zwa$aj#c na liczne wyrzeczenia i niebezpiecze"stwa z tym zwi#zane.
Maryja w czasie ziemskiej pielgrzymki s'u$y'a. Ws'uchiwa'a si! uwa$nie w wo'anie %wiata, aby %pieszy& z pomoc#.
Czy$ my nie powinni%my wype'ni& naszej w!drówki do niebieskiej ojczyzny s'u$b#? Bez w#tpienia, czyste - niczym
nie zbrudzone, ale puste r!ce nie s# biletem do nieba. Potrzeba jeszcze, aby by'y one wype'nione konkretnymi
przejawami mi'o%ci do drugiego cz'owieka, zw'aszcza tego, który do%wiadcza wielkiej biedy. By'em g'odny - mówi'
Jezus - spragniony, cierpi#cy, i do%wiadczy'em waszej mi'o%ci, wejd)cie do Królestwa mojego. A zatem "(pieszmy
si! kocha& ludzi, tak szybko odchodz#" (ks. J. Twardowski). I nie czekajmy a$ poprosz# o pomoc, bo i Maryja na to
nie czeka'a.
2. Modlitwa
Czy jest jeszcze co%, czego mo$emy nauczy& si! od naszej Matki id#cej przed nami w pielgrzymce wiary?
Owszem, zwró&my bowiem uwag!, $e owa pokorna s'u$ba ma swój pocz#tek w rozmowie Maryi z Anio'em. Nie
sposób wnikn#& w g'!bi! nawiedzenia, je%li nie spojrzy si! na ni# w kontek%cie zwiastowania. Bo przecie$ to
w'a%nie wtedy Maryja dowiedzia'a si! o pocz!ciu podesz'ej ju$ wiekiem El$biety. Mo$emy zatem powiedzie&, $e
)ród'a pe'nej po%wi!cenia s'u$by Matki Naj%wi!tszej tkwi# w Jej modlitewnym trwaniu przed Bogiem. Naj%wi!tsza
Dziewica rozmawia z pos'a"cem Wszechmocnego, zostaje nape'niona Duchem (wi!tym, w Jej 'onie zamieszkuje
sam Zbawiciel - tak zjednoczona z Bogiem, Maryja kroczy drog# pos'ugi potrzebuj#cym. Do domu Zachariasza i
El$biety zanosi nie tylko konkretn# pomoc, ale i samego Jezusa Chrystusa, który jest najlepszym lekarstwem na
wszelkie niedostatki i biedy. Ju$ samo Jej s'owo pozdrowienia sprawia, $e Duch (wi!ty przenika El$biet! i jest dla
niej )ród'em ogromnej rado%ci.
Cz'owiek, je%li chce by& autentycznym pielgrzymem zmierzaj#cym do domu Ojca, musi by& osob# g'!bokiej
modlitwy. Wydaje si!, $e takiej w'a%nie lekcji udziela nam Maryja w medytowanej scenie nawiedzenia. S'u$ba i
modlitwa to dwie nogi, na których cz'owiek kroczy pielgrzymimi drogami wiary. Brak modlitwy sprawia, $e s'u$ba nie
istnieje, lub te$ jest poszukiwaniem w'asnej chwa'y. Na modlitwie bowiem Bóg wskazuje na miejsca, w których
jeste%my potrzebni, na osoby, którym nasza pomoc jest konieczna. Na modlitwie rozeznajemy, gdzie mamy pe'ni&
wol! Boga, gdzie mamy s'u$y& w Jego imieniu, nie za% jedynie we w'asnym. Bóg nie oczekuje bowiem od nas
jakiegokolwiek zaanga$owania, ale takiego, i tylko takiego, które jest pe'nieniem Jego %wi!tej woli.
 
3. Czytelne %wiadectwo
El$bieta widzi w Maryi "Matk! swojego Pana" oraz t! "która uwierzy'a" i daje temu %wiadectwo ju$ w pierwszej chwili
spotkania z Ni#. Ta postawa El$biety wiele mówi o Matce Naj%wi!tszej. Zapewne zarówno osoba Maryi, to co
robi'a, jak si! zachowywa'a, czy te$ mówi'a, by'o tak przenikni!te Bogiem, $e nie koncentrowa'a uwagi ludzi, którym
s'u$y'a, na sobie samej, ale na Bogu. Realizuje zatem to, co za kilkadziesi#t lat Jej Syn obwie%ci %wiatu jako
podstawow# zasad! s'u$by: "Tak niech $wieci wasze $wiat"o przed lud'mi, aby widzieli wasze dobre uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5, 16).
Warto postawi& zatem sobie pytanie, czy moja s'u$ba %wiadczy o Bogu? A mo$e jest zwyczajnym altruizmem,
pomoc# drugiemu cz'owiekowi w oderwaniu od nadprzyrodzonych motywacji? Czy moja s'u$ba ewangelizuje, czy
nawraca innych, czy pomaga im ukocha& bardziej Boga? Czy ci, którzy do%wiadczaj# mojej pomocy widz# w tym
opatrzno%ciow# d'o" Chrystusa, czy te$ tylko moj#?
 
Moi Drodzy!
Ko"cz#c rozwa$ania nad naszym pielgrzymowaniem do domu Ojca i wzorem Maryi w czasie tej w!drówki
u%wiadomili%my sobie, i$ jak najbardziej Naj%wi!tsza Maryja Panna zas'uguje na miano "Przewodniczki w
pielgrzymce wiary". W biblijnej scenie nawiedzenia Maryja uczy nas pielgrzymów w!druj#cych przez $ycie, $e
nale$y wype'ni& t! drog!: modlitw#, s'u$b# i przejrzystym %wiadectwem ukochania Boga. Wtedy bowiem na mecie
naszego $ycia b!dziemy mogli powiedzie& za %w. Paw'em "w dobrych zawodach wyst&pi"em, bieg uko!czy"em,
wiary ustrzeg"em. Na ostatek od"o(ono dla mnie wieniec sprawiedliwo$ci, który mi w owym dniu odda Pan,
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sprawiedliwy S#dzia" (2 Tm 4, 7-8).
Matko Niepokalana, Tobie oddaj! moje $ycie. Prosz! Ci! miej mnie w swojej opiece i módl si! za mnie, abym umia'
i%& przez %wiat zgodnie ze wzorem, jaki zostawi'a% mi w scenie nawiedzenia.
 
modlitwa wiernych
W tym kolejnym dniu nowenny spogl#damy na Naj%wi!tsz# Maryj! Pann! pielgrzymuj#c# do domu El$biety i
Zachariasza. Polecajmy zatem Bogu pro%by, ufaj#c we wstawiennictwo Tej, która jest wzorem naszego
pielgrzymowania do domu Ojca Niebieskiego.
 
1. Módlmy si! za Ko%ció' %wi!ty, aby nigdy nie przestawa' przypomina& wiernym prawdy, $e $ycie na ziemi ma by&
podporz#dkowane trosce o zbawienie wieczne.
2. Módlmy si! o ducha s'u$by dla wszystkich wierz#cych, aby tak jak Matka Niepokalana, %pieszyli z pomoc#
wsz!dzie tam, gdzie znajduj# si! ludzie b!d#cy w wielkiej potrzebie.
3. Módlmy si! o postaw! modlitewnego trwania przed Bogiem dla wszystkich chrze%cijanina, aby %wiat'o Ducha
(wi!tego prowadzi'o ich drogami zbawienia.
4. Módlmy si! za ludzi ochrzczonych, aby byli czytelnym %wiadectwem Boga w %wiecie.
5. Módlmy si! za tych, którzy nie krocz# drogami zbawienia, aby wstawiennictwo Maryi Niepokalanej przemieni'o ich
$ycie.
6. Módlmy si! za nas samych, aby Naj%wi!tsza Maryja Panna by'a dla nas wzorem $ycia tu na ziemi.
 
Wszechmog#cy Bo$e, który uczyni'e% Matk! Niepokalan# Przewodniczk# w naszej pielgrzymce wiary, obdarz nas
duchem s'u$by, modlitwy i %wiadectwa, aby%my tak jak Ona cieszyli si! kiedy% szcz!%ciem przebywania z Tob# w
wieczno%ci. Który $yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
komentarz przed ojcze nasz
Bóg powo'a' nas do $ycia z mi'o%ci i pragnie, aby%my cieszyli si! szcz!%ciem przebywania z Nim przez ca'#
wieczno%&. Modl# si! zatem s'owami, których nauczy' nas Jezus Chrystus, pro%my dobrego Ojca, aby nieustannie
wspiera' swoj# 'ask# nasz# w!drówk! przez szar# codzienno%& i nie pozwoli' zapomnie&, $e nasz# ojczyzn# jest
niebo, ku któremu ze wszystkich si' powinni%my zmierza&.
komentarz przed znakiem pokoju
Matka Niepokalana by'a narz!dziem Bo$ego pokoju. Jej przybycie do El$biety i Zachariasza wnios'o rado%& do ich
serc i ich domu. Niech przyk'ad Maryi b!dzie wzorem dla ka$dego z nas, aby nasze s'owa, zachowanie i $ycie by'o
)ród'em Bo$ego pokoju dla wszystkich ludzi.
komentarz przed b'ogos'awie"stwem
Ko"cz#c uczestnictwo we mszy %w., posileni Chlebem Eucharystycznym, id)my przez $ycie na wzór Maryi
Niepokalanej: s'u$#c, trwaj#c na modlitwie przed Bogiem i daj#c %wiadectwo o Nim wobec wszystkich napotkanych
ludzi. Niech umacnia was w tym obecne b'ogos'awie"stwo.
 
Marian Go'#b OFMConv
 
 
DZIE! TRZECI - magnificat
wst!p do mszy %wi!tej
Kiedy przypatrzysz si! ma'emu dziecku zobaczysz, $e w pierwszych miesi#cach swojego $ycia uwielbia wpatrywa&
si! w twarz matki. Mo$esz zauwa$y&, jak matka i dziecko porozumiewaj# si! bez s'ów, potrafi# nawzajem tak trwa&
przez d'ugi czas, aby w ciszy zg'!bia& tajemnic! wzajemnej mi'o%ci.
Od dzieci mo$emy si! uczy&, jak post!powa& na drogach naszego chrze%cija"stwa. Nasze wpatrywanie si! w $ycie
Maryi ma w'a%nie taki cel: zauwa$y& na czym polega uwielbianie i na kogo ma by& ono skierowane.
Uznajmy wi!c, na pocz#tku naszego spotkania z Panem, $e nie zawsze znajdujemy w swoim $yciu miejsce dla
Niego, $e cz!sto nasz# uwag! obracamy ku ró$nym bo$kom i w'a%nie im sk'adamy ho'd.
 
homilia
Porcjunkula
Niedaleko miasta Asy$ le$y ma'y ko%ció'ek Matki Bo$ej Anielskiej - w XIII wieku by'o to miejsce zupe'nie
zapomniane i zaniedbane - po'o$ony na uboczu wpada' w coraz to wi!ksz# ruin! i pewnie do dzisiejszego dnia nie
pozosta'oby po nim zbyt wiele, gdyby nie %w. Franciszek. Kiedy odkry' to ustronne miejsce jako% od razu je
pokocha' i postanowi' wyremontowa& chyl#c# si! ku ruinie Porcjunkul!. Wszystko wokó' przypomina'o mu o
ubóstwie i pokorze B'ogos'awionej Dziewicy; cisza i pi!kno otaczaj#ce ubogi ko%ció'ek sk'ania'y serce do wielbienia
Najwy$szego Pana i pokazywa'y Jego mi'o%& i dobro&. Porcjunkula by'a natchnieniem dla Franciszka, aby odda'
tworz#cy si! Zakon Braci Mniejszych w opiek! Maryi - Pokornej S'u$ebnicy; w tym miejscu widzia' znaki
b'ogos'awie"stwa Bo$ego w coraz wi!kszej liczbie braci; to dla tych, którzy przychodzili si! tu modli&, wyprosi' u
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papie$a 'ask! odpustu, co w %redniowieczu wydawa'o si! by& rzecz# prawie niemo$liw#. Braciom nakaza', aby
nigdy nie opuszczali tego miejsca; aby zamieszkiwali tu Ci, którzy swoim $yciem najbardziej odbijaj# pokor!, mi'o%& i
pos'usze"stwo Maryi; ci którzy najpi!kniej si! modl#, aby swoj# modlitw# poci#gali ludzi do Boga. Wspólnota braci
opiekuj#ca si! Porcjunkul# musia'a by& rzeczywi%cie elit#; do tego miejsca zacz!'y przybywa& coraz liczniejsze
rzesze ludzi, bracia niejednokrotnie byli zmuszeni dzieli& si! swoim ubóstwem z przychodz#cymi pielgrzymami,
wobec nag'ych i niespodziewanych go%ci musieli by& uprzejmi, a podró$uj#cym braciom zapewniali schronienie we
w'asnych pomieszczeniach [1].
Kiedy przypatrzysz si! swojej rodzinie, miejscu gdzie si! uczysz czy pracujesz, politykom, naszemu spo'ecze"stwu,
zobaczysz, jak cz!sto brakuje tego klimatu Porcjunkuli. Brak $yczliwo%ci, obmowy, narzekania, nienawi%&...
Dlaczego tak si! dzieje? Ludzie s# )li? A mo$e w'a%nie dlatego, $e to ty nie wcieli'e% w swoje $ycie postawy Matki
naszego Pana. Mo$e 'atwiej ci w tej chwili odpowiedzie&, $e nie ma mi'o%ci tam gdzie $yjesz, bo inni nie chc# si!
zmieni&? Wiedz, $e kiedy Maryja wy%piewywa'a swoim $yciem Magnificat, sytuacja wygl#da'a podobnie jak ty
prze$ywasz j# dzisiaj.
Ws'uchaj si! wi!c w to, co stanowi kompendium teologii Boga opartej na osobistym do%wiadczeniu cz'owieka [2].
Dzisiejsza katecheza nosi tytu': "Magnificat".
 
Matka adoruj#ca Syna
(w. *ukasz jest "ewangelist# drogi". Wskazuje na prawd!, i$ wszyscy w $yciu jeste%my w!drowcami. (cie$k# wiary
nie mo$emy przej%& w roztargnieniu, zabieganiu czy w zupe'nej koncentracji na w'asnych problemach - czego
%wiadkami jeste%my w naszym codziennym $yciu. Nasze egzystencja zak'ada istnienie celu jak i pewnego stylu
$ycia.
Dzisiaj przed nami staje Maryja jako typ cz'owieka pielgrzymuj#cego w wierze; Jej wiara rozwija si! i dojrzewa [3].
*ukasz ukazuje J# jako Matk! adoruj#c# Syna w drodze. Czym$e jest ta adoracja? Katechizm Ko%cio'a Katolickiego
wskazuje na adoracj! jako "pierwszy akt cnoty religijno%ci" (KKK 2096). Adorowa& Boga oznacza uzna& Jego
wielko%& i swoj# nico%& oraz zale$no%& od Niego, adorowa& to tak$e wpatrywa& si! w swoje $ycie przez pryzmat
Bo$ego dzia'ania (KKK 2097). Adoracja wyznacza nam wi!c styl w!drowania.
 
Maryja wielbi#ca Pana
Z adoracji wyp'ywa modlitwa uwielbienia. Matka adoruj#ca Syna zauwa$a, co Bóg zdzia'a' w Jej $yciu.
Bezpo%rednio uznaje Jego dzie'o i wys'awia Go ze wzgl!du na Niego samego (KKK 2639). Maryja widzi, $e wielkie
rzeczy, które Pan dzia'a w Jej $yciu, wskazuj# tylko na wielko%& Jego wejrzenia: "Móg'by przecie$ znale)& dziewic!
bardziej ode mnie godn#, m#dr#, bogat#, mo$n# ... " (Marcin Luter) [4]. "Dlatego b'ogos'awi& mnie b!d# wszystkie
pokolenia. Nie z powodu moich osobistych cnót, o nie! Z siebie mam tylko to, czym jestem, a to bardzo niewiele.
B!d# mnie b'ogos'awi&, bo z niesko"czonej mi'o%ci mojego Boga otrzyma'am wielkie dary mi'osierdzia" (Etienne
Binet) [5]. Uwielbienie Maryi przepe'nione jest do%wiadczeniem obecno%ci Zbawcy, jest jakby ta"cem, szczytem
szcz!%cia z prze$ywanej przyja)ni z Bogiem [6].
 
Maryja ca'kowicie oddana Bogu
Modlitwa Maryi prowadzi J# do ca'kowitego zawierzenia i oddania swojego $ycia Najwy$szemu. Hymn, który
wy%piewuje jej dusza, przypomina o najwa$niejszym przykazaniu: kocha& Pana z ca'ego serca i z ca'ej duszy, i z tej
mi'o%ci wyprowadzi& now# relacj! do bli)niego (por. Mk 12, 28-34). Magnificat wskazuje na sposób tworzenia si! w
cz'owieku Królestwa Niebieskiego: przylgn#& do Boga i da& si! Mu pos'a& do drugiego cz'owieka. Natomiast, aby
by& blisko Tego, który mnie kszta'tuje musz! Go pozna& w adoracji i pokocha& w uwielbieniu.
 
Nasze $ycie
Mo$esz zapyta&, co z tego wszystkiego wynika dla ciebie? Przecie$ nie jeste% Maryj#. Jak ty mo$esz kocha& Boga
w tak trudnych, dzisiejszych czasach?
By& mo$e powrócisz za chwil! do domu, do swoich codziennych k'opotów i problemów i $ycie wyda ci si! dalej tak
samo szare, jak by'o przedtem. Wiedz jednak, i$ pocz#tek przemiany mo$esz rozpocz#& ju$ teraz. To w'a%nie w
czasie Eucharystii Chrystus chce przyj%& do Ciebie, aby umocni& ci! na twojej drodze; by% móg' na wzór Maryi
przeby& j# w duchu adoracji, uwielbienia i oddania Mu $ycia. Jeste% wezwany, by% tworzy' swoj# Porcjunkul!: w
domu, w miejscu pracy, na ulicy, w sklepie... Przypatrz si! swojemu $yciu, spróbuj dostrzega& to, co Bóg przez
Ciebie czyni; zatrzymuj si! cz!sto, aby znale)& swój czas na adoracj!; zamiast obmawia& i narzeka& spróbuj
uwielbia& Boga.
Nie jeste% sam na tej drodze. Jest z tob# twoja Matka - Maryja. W tej relacji Chrystus czyni ci! swoim bratem i
pragnie ci! prowadzi& do domu Ojca. Uwierz, $e mo$esz wy%piewa& w swym $yciu Magnificat!
 
modlitwa wiernych
Trwaj#c na modlitwie razem z Maryj# - Pokorn# S'u$ebnic# Pana - pro%my Chrystusa:
(po ka(dym wezwaniu nast#puje chwila ciszy)
1. Za Ko%ció' %wi!ty, aby jego cz'onkowie uczyli si! uwielbiania Pana przez my%li, s'owa i czyny.
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2. Za biskupów, kap'anów, osoby konsekrowane, aby potrafili $y& duchem uni$enia i s'u$by.
3. O pokój na ca'ym %wiecie, aby ludzie - zamiast nienawi%ci# i ch!ci# zemsty - dzielili si! duchem mi'osierdzia i
sprawiedliwo%ci.
4. Za g'oduj#cych, bezdomnych, uzale$nionych i cierpi#cych, aby do%wiadczyli przez nasz# pos'ug!, $e Pan ujmuje
si! za nimi.
5. W naszych osobistych intencjach.
6. Za nas gromadz#cych si! tu na modlitwie, aby%my potrafili wraz Maryj# - nasz# Matk# - uwielbia& Pana ca'ym
swoim $yciem.
 
Panie Jezu Chryste, Ty jeste% naszym $yciem i zbawieniem, prosimy Ci! racz wejrze& na nasze pokorne pro%by
które kierujemy do Ciebie wraz z Twoj# i nasz# Matk#. Który $yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
komentarz przed ojcze nasz
Otrzymali%my wzór doskona'ej modlitwy, która uczy nas jak wielbi& Boga. To Bóg jest Tym, który wyzwala nas z
egoizmu i u%wi!ca swoje imi! w naszym $yciu; Tym, który tworzy przez nas i w nas swoje Królestwo; Tym, który
nas karmi oraz wyzwala z grzechu i z'a. Uwielbiajmy Go modl#c si! siedmioma pro%bami.
komentarz przed znakiem pokoju
Tak cz!sto w codzienno%ci zapominamy o prostych gestach pojednania. Brakuje przekazywanego znaku pokoju w
rodzinach, w%ród s#siadów, mi!dzy lud)mi zajmuj#cymi si! polityk#. Brakuje tego znaku, gdy$ zapominamy o
postawie Maryi. Podczas Eucharystii jest ten %wi!ty czas pokoju, aby% przekazuj#c jego znak swojemu s#siadowi z
prawej czy lewej strony przebacza' z serca swojemu wrogowi, którego mo$e brak na tej liturgii.
komentarz przed b'ogos'awie"stwem
Przez r!ce kap'ana Bóg udziela nam swego b'ogos'awie"stwa. Przyjmij to b'ogos'awie"stwo i przekazuj je przez
gesty, s'owa i czyny dalej: w swoim domu, w pracy, w swoim %rodowisku. Jeste% pos'any, aby uwielbia&
Najwy$szego - na wzór Maryi - ca'ym swoim $yciem.
 
Piotr Stanis"awczyk OFMConv
 
 
DZIE! CZWARTY - betlejem
wst!p do mszy %wi!tej
Podczas tego szczególnego momentu, jakim jest dla nas wierz#cych Eucharystia, równie$ dzisiaj odkrywamy na
nowo ten wspania'y Bo$y dar. Nasza modlitw! '#czymy z modlitwa Maryi Niepokalanie Pocz!tej, która nas wspiera
na trudnych drogach naszego $ycia. W czwartym dniu nowenny nasz wzrok kierujemy na Betlejem, gdzie Maryja
jako Matka uczy nas przyj!cia Chrystusa i troski o Niego w naszych sercach.
 
homilia
Drodzy bracia i siostry!
Od kilku dni nasza uwaga koncentruje si! na osobie Maryi - Matki Bo$ej oraz na darze, jaki otrzymali%my od Boga
przez Maryj!. Tym darem jest Syn Bo$y, Jezus Chrystus, Dziedzic Królestwa Bo$ego, ten, przez którego stali%my
si! Dzie&mi Bo$ymi. Ten dar oczekiwany przez wiele wieków, przez wiele pokole" objawi' si! niespodziewanie, w
dziwnych okoliczno%ciach, w dziwnym miejscu - w Betlejem. Narodzi' si! nieznanej dot#d niewiasty, nieznanej
oczywi%cie oczom ludzkim, ale znanej i wybranej przez Boga przed wiekami. Maryja zgadzaj#c si! w dniu
zwiastowania z wol# Bo$# i wydaj#c na %wiat Zbawiciela w Betlejem, za%wiadczy'a jako pierwsza z ludzi, o
Chrystusie i uwierzy'a w Jego Boskie Synostwo oraz w Jego pos'annictwo. St#d Betlejem, gdzie przyszed' na %wiat
Zbawiciel, jawi si! dla nas jako (wi#tynia - Dom Bo$y, w którym Gospodyni# jest Maryja. Przez swoja postaw!,
przyj!cie woli Bo$ej; przez swoja osobowo%&, opiek! nad Chrystusem Maryja staje si! pierwszym uczniem
Chrystusa i pokazuje nam jak nale$y s'ucha& s'ów Boga i odpowiada& na nie.
Nale$y powiedzie& i u%wiadomi& wszystkim nam wierz#cym, $e Maryja wype'ni'a do ko"ca swoj# rol!, do której
zosta'a powo'ana przez Boga. Tak w aspekcie zewn!trznym, tzn.: fizycznym, jako matka, która da'a $ycie
Chrystusowi, opiekowa'a si! Nim i by'a pierwszym Jego nauczycielem; jak równie$ w aspekcie duchowym, wierz#c
w Chrystusa i Jego pos'annictwo. Rozwa$aj#c jednak tajemnic! Betlejem, a wi!c narodzenie Chrystusa oraz rol!
Maryi w tej tajemnicy, na pierwszy plan wysuwa si! aspekt fizyczny - Maryi jako matki. O tym aspekcie cz!sto
zapominamy mówi#c o Maryi. A przecie$ Ona by'a normaln# kobiet#, odczuwa'a i prze$ywa'a to wszystko, co
odczuwa i prze$ywa ka$da matka przed i po urodzeniu swojego dziecka. Cieszy'a si!, martwi'a, prze$ywa'a obawy.
Nie mo$emy pozbawi& Maryi tych uczu&. Musimy równie$ w tym widzie& wielk# Jej zas'ug!. Nie mo$emy sobie
wyobra$a&, $e Maryja po urodzeniu Jezusa kl!cza'a przed Nim i ze z'o$onymi r!koma modli'a si! do Niego, bo
wiedzia'a, $e On jest Zbawicielem. Nie, Maryja opiekowa'a si! Jezusem, tak samo, jak to czyni ka$da matka ze
swoim dzieckiem. Karmi'a Go, przytula'a, przewija'a, by'a zatroskana. gdy Jezus p'aka'. To w'a%nie by'a modlitwa
Maryi, to by'a jej ofiara poniesiona dla zbawienia nas wszystkich. Bez tej typowo ludzkiej ofiary i opieki, Jezus by nie
prze$y', bo ka$de dziecko u progu swojego $ycia potrzebuje matczynej opieki i mi'o%ci. Potrzebowa' równie$ tego
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Jezus. Oczywi%cie Maryja Niepokalanie Pocz!ta wys'u$y'a i wci#$ wys'uguje nam wiele 'ask, jednak wydaje si!
wa$nym, aby przypomnie& o tej wielkiej zas'udze jakiej dokona'a Maryja, troszcz#c si! o Jezusa jako matka - matka
w pe'ni tego s'owa znaczeniu. Matka, czyli ta, która jest pierwszym naszym opiekunem, nauczycielem; ta, która
uczy nas pierwszych kroków, pierwszych s'ów; uczy nas mi'o%ci i szacunku. W'a%nie te przymioty najlepiej ujawni'y
si! w Betlejem oraz w latach wzrostu Jezusa jako dziecka.
Chciejmy na%ladowa& Maryje w tych codziennych, ludzkich przymiotach macierzy"stwa, zw'aszcza matki, które
oczekuj# potomstwa lub które niedawno je zrodzi'y. Maryja jest dla nas najlepszym wzorem i najkrótsza droga do
doskona'o%ci. Amen.
 
modlitwa wiernych
Pokornie pro%my naszego Ojca, Pana nieba i ziemi, aby przyj#' nasze pro%by. Nasz# modlitw! niech wspiera
or!downictwo Maryi, Matki Boga:
 
1. Módlmy si! za Ojca %w., który zawierzy' swoje $ycie Maryi, aby Ona by'a jego najlepsz# ucieczk# w trudno%ciach.
2. Módlmy si! o pokój na %wiecie, aby ka$dy cz'owiek móg' czu& si! bezpiecznie i $y& w spokoju.
3. Módlmy si! za cierpi#cych, chorych i ubogich, aby swoje troski i cierpienia polecali Chrystusowi.
4. Módlmy si! za matki oczekuj#ce potomstwa, aby zaufa'y Bogu tak jak Maryja.
5. Módlmy si! za rodziców, aby przekazywali swoi dzieciom te warto%ci, których uczy Jezus.
6. Módlmy si! za nas samych, aby Maryja czuwa'a nad nami w ka$dej chwili naszego $ycia.
 
Bo$e, prosimy, wys'uchaj pokornych naszych pró%b, przez wstawiennictwo Maryi i je$eli s# one zgodne z Twoja
wol# racz je spe'ni&. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
komentarz przed ojcze nasz
Kochaj#cy nas Bo$e, pozwól nam na%ladowa& Maryj!, Matk! nasz#. Pomó$ nam razem z Ni# wys'awia& imi! Twoje
i wo'a& do Ciebie.
komentarz przed znakiem pokoju
Narodzenie Chrystusa zwiastuje pokój. Maryja jako Matka Chrystusa uczy nas tego pokoju. Na%ladujmy j# w tym,
przekazuj#c sobie znak pokoju.
komentarz przed b'ogos'awie"stwem
Blisko dwa tysi#ce lat temu Maryja zrodzi'a Zbawiciela %wiata. Pro%my Go, aby%my naszym $yciem i naszymi
czynami nie%li %wiatu radosn# nowin! o Bogu-Cz'owieku. Niech On rodzi si! na nowo w naszych sercach, w
sercach wszystkich ludzi.
 
Adam M#czka OFMConv
 
 
DZIE! PI'TY - ofiarowanie
wst!p do mszy %wi!tej
Dzi%, w kolejnym dniu naszej nowenny, pragniemy spojrze& na Maryj!, jako na T!, która w sposób wyj#tkowy
spe'nia w sobie nie tylko powo'anie chrze%cija"skie, ale tak$e $ydowskie. Jest przecie$ "wielk# chlub# Izraela", t#
jego "Reszt#", która pozosta'a w pe'ni wierna. Przez Jej wstawiennictwo chcemy dzi% prosi& dla siebie o 'ask!
prawdziwej mi'o%ci do tego ludu, z którego Ona pochodzi i którego mi'uje.
 
 Ewangelia                               *k 2, 29-39
S'owa Ewangelii wed'ug %wi!tego *ukasza.
 
Gdy nadszed' dzie" ósmy i nale$a'o obrzeza& Dzieci!, nadano Mu imi! Jezus, którym Je nazwa' anio', zanim si!
pocz!'o w 'onie Matki. Gdy potem up'yn!'y dni ich oczyszczenia wed'ug Prawa Moj$eszowego, przynie%li Je do
Jerozolimy, aby Je przedstawi& Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pa"skim: «Ka$de pierworodne dziecko
p'ci m!skiej b!dzie po%wi!cone Panu». Mieli równie$ z'o$y& w ofierze par! synogarlic albo dwa m'ode go'!bie,
zgodnie z przepisem Prawa Pa"skiego.
A $y' w Jerozolimie cz'owiek, imieniem Symeon. By' to cz'owiek sprawiedliwy i pobo$ny, wyczekiwa' pociechy
Izraela, a Duch (wi!ty spoczywa' na nim. Jemu Duch (wi!ty objawi', $e nie ujrzy %mierci, a$ zobaczy Mesjasza
Pa"skiego. Za natchnieniem wi!c Ducha przyszed' do %wi#tyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieci#tko Jezus, aby
post#pi& z Nim wed'ug zwyczaju Prawa, on wzi#' Je w obj!cia, b'ogos'awi' Boga i mówi':
«Teraz, o W'adco, pozwól odej%& s'udze Twemu w pokoju, wed'ug Twojego s'owa.
Bo moje oczy ujrza'y Twoje zbawienie,
które% przygotowa' wobec wszystkich narodów:
%wiat'o na o%wiecenie pogan
i chwa'! ludu Twego, Izraela».
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A Jego ojciec i Matka dziwili si! temu, co o Nim mówiono. Symeon za% b'ogos'awi' Ich i rzek' do Maryi, Matki Jego:
«Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwia& si! b!d#. A
Twoj# dusz! miecz przeniknie, aby na jaw wysz'y zamys'y serc wielu».
Oto s'owo Pa"skie.
homilia [7]
W scenie obrz!du po%wi!cenia to sam Bóg przedstawia swego Syna, jako "lini! graniczn#" mi!dzy Starym i Nowym
Testamentem. Starzec Symeon jest jakby symbolem Starego Testamentu, który obwieszcza nadej%cie Nowego.
Równocze%nie Chrystus znajduje si! na granicy mi!dzy Izraelem i reszt# ludzko%ci – jest "chwa'# Izraela", ale te$
"%wiat'em na o%wiecenie pogan".
Podobnie i Maryja, która uczestniczy w misji swego Syna, '#czy w sobie te dwie rzeczywisto%ci – jest "Cór# Syjonu"
i "pierwotnym Ko%cio'em". B!d#c na styku obu testamentów, dope'nia niejako powo'ania $ydowskiego i staje si!
wzorem powo'ania chrze%cija"skiego.
Dlatego "gdyby%my zdo'ali dostrzec Maryj! tak, jak widzi j# Bóg - powiedzia' kiedy% o. Marcel Dubois, teolog
francuski - a przede wszystkim widzie& to, co On widzi, gdy dokonuje tego nies'ychanego dzie'a, jakim jest
Niepokalane Pocz!cie, mieliby%my klucz do zrozumienia zwi#zku mi!dzy Izraelem a Ko%cio'em".
Zrozumienie i przyj!cie tej "%wi!tej wi!zi", jak j# nazwa' Jan Pawe' II podczas swej historycznej wizyty w synagodze
w Rzymie (1985), jest dla nas trudne nie tylko z braku wgl#du w t! niezwyk'# tajemnic! Maryi, ale tak$e z powodu
wielu uprzedze", których pe'no jest w naszym $yciu codziennym.
 
Zwierzy'a si! pewna Polka mieszkaj#ca od kilku lat w Stanach Zjednoczonych: "Bardzo kocham mój naród i
wszystko, co Polsk! stanowi. Interesuj! si! zarówno $yciem wiary i sprawami Ko%cio'a, jak i tym, co ma wp'yw na
codzienne $ycie Polaków.
Którego% dnia wzburzy'am si! na sposób, w jaki przedstawiono w prasie ameryka"skiej i telewizji spraw! tych
krzy$y obok obozu w O%wi!cimiu. Artyku'y i programy by'y wyra)nie antypolskie, antykatolickie, a w dodatku ra$#co
tendencyjne. Id#c na msz! %w. ca'# moj# gorycz przela'am na znajom#, opowiadaj#c jej, co o tym wszystkim my%l!
i co s#dz! o +ydach, w których r!kach, oczywi%cie, znajduj# si! prawie wszystkie mass media.
Jednak nie tylko nie przynios'o mi to $adnej ulgi, lecz wr!cz przeciwnie, poczu'am si! nieswojo i zrobi'o mi si!
przykro, $e tak na nich wygadywa'am. Zamiast przyj#& Komuni! %w. modli'am si!, by Bóg mi wybaczy' i pozwoli'
poj#&, w czym tkwi b'#d mojej postawy. I wkrótce przysz'o zrozumienie: "Z'o, które czyni#, nie zale$y od
narodowo%ci, ale od zamiarów serca. Gdyby twoi rodacy mieli tak# w'adz! i takie pieni#dze, czyniliby podobnie. Nie
oskar$aj ich, lecz kochaj".
 
Naród ten trzeba kocha&, tak jak mi'uje go Maryja, gdy$ z nich jest równie$ Chrystus "wed'ug cia'a". To lud izraelski
poprzez Maryj! zosta' wezwany do zrodzenia Zbawiciela. By'o to jego odwieczne powo'anie.
To prawda, $e "miecz", który zosta' zapowiedziany przez proroctwo Symeona w dzisiejszej Ewangelii: "A Twoj&
dusz# miecz przeniknie", oznacza przede wszystkim ogromne cierpienie Maryi, spowodowane odrzuceniem Jej
Syna i Jego s'ów przez Jej w'asny naród - Jezus jest "znakiem, któremu sprzeciwia) si# b#d&". I dramat rozdartego
Izraela nadal pozostaje wewn!trzn# ran# serca Maryi.
Jednak serce Maryi przeszywa miecz bole%ci tak$e wtedy, gdy my, Jej w'asne dzieci, nie zachowujemy s'ów Pana.
Ona doznaje smutku, gdy my, zamiast oczekiwa& na "o$wiecenie Domu Izraela", a nawet w duchu
odpowiedzialno%ci za wiar! prosi& o wybaczenie za zw'ok!, spowodowan# naszymi grzechami, nie tylko nie
usuwamy przeszkód, które uniemo$liwiaj# Izraelowi uznanie Jezusa (wrogo%&, niezrozumienie, wzajemn# niech!&),
ale wr!cz wznosimy na nowo "rozdzielaj#cy mur", który Chrystus zburzy' przez swoj# %mier& i zmartwychwstanie.
Wa$ne jest, by%my potrafili raczej budowa& nasze wi!zi przez obustronne poznanie, bycie dla siebie przyk'adem,
wzajemny szacunek, a przede wszystkim poprzez wspóln# modlitw!. Sprawimy rado%& Maryi, gdy potrafimy
b'ogos'awi& (bene dicere), czyli dobrze mówi& o Jej rodakach i szuka& ich usprawiedliwienia.
 
Opowiada' pewien ksi#dz, $e wiele razy w jego kap'a"skim pos'ugiwaniu spotyka' ludzi, którzy z tego powodu, $e
po%wi!cili si! na s'u$b! Bogu, zostali odrzuceni przez rodziców, a niekiedy nawet wykl!ci, czy w inny sposób
skrzywdzeni. I widzia', $e do%wiadczali rado%ci, gdy mówi' dobrze o ich rodzicach i stara' si! ich usprawiedliwi&. Mia'
wra$enie, $e nawet bardziej si! cieszyli, ni$ gdyby w ca'o%ci przyzna' im racj! i wykazywa' niesprawiedliwo%&
cz'onków ich rodziny [8].
 
Maryja jest dla nas "znakiem" nadziei. "Wielki znak ukaza" si# na niebie - czytamy w Apokalipsie %w. Jana (12, 1) -
Niewiasta obleczona w s"o!ce i ksi#(yc pod jej stopami, a na jej g"owie wieniec z gwiazd dwunastu". Wprawdzie
jest to niewiasta, która "cierpi bóle rodzenia", ale to w'a%nie Maryja Niepokalana, bardziej ni$ ktokolwiek inny, jest
wezwana do zgromadzenia w jedno rozproszonych dzieci Bo$ych (por. J 11, 52). To Ona zrodzi'a Jezusa, G'ow!
Mistycznego Cia'a. Teraz za% "rodzi" ca'e Jego Cia'o – wszystkich wezwanych do udzia'u w Jego chwale.
Oby%my wraz z Ni# mogli "przyspieszy&" Jego ostateczne przyj%cie, które jest te$ pragnieniem Izraela. Chcemy
kocha& ten naród ju$ w nadziei za to, co si! kiedy% stanie. Przyjdzie przecie$ taki dzie", kiedy lud ten zwróci si! w
kierunku Jezusa i powie wreszcie: "B"ogos"awiony, który przychodzi w imi# Pa!skie" (*k 13, 35). Pierwsze oznaki
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tego "przebudzenia mesja"skiego" obecne s# ju$ w %wiecie.
 
Podczas programu telewizyjnego, wyemitowanego w marcu 1999, prowadz#cy dziennikarz zapyta' by'ego rabina,
jak to si! sta'o, $e przyj#' chrzest on i jego rodzina.
- Spotka'em pewnego chrze%cijanina - odpar' tamten - który zapyta' mnie, co by mnie przekona'o, $e Jezus by'
Mesjaszem. "Hm... - zastanowi'em si! na g'os - to by musia' by& jaki% cud". "Na przyk'ad jaki?" - zapyta' tamten.
"No, na przyk'ad ca'a moja rodzina musia'aby si! pogodzi& i na nowo zjednoczy&. Mam liczn# rodzin!, ale wszyscy
s# ze sob# bardzo sk'óceni i zupe'nie porozchodzi'y si! nasze drogi" - odpowiedzia'em. Wtedy on odpar': "Dobrze.
B!d! si! o to modli'" i odszed'.
Po nieca'ych dwóch latach sta'o si! co% niewiarygodnego. Moja rodzina nie tylko si! pogodzi'a, ale zacz!'a $y& tak
ogromn# mi'o%ci#, $e sami dziwili%my si! temu. Ja, oczywi%cie, nie pami!ta'em ju$ o rozmowie z tamtym
chrze%cijaninem. Ale pewnej nocy mia'em sen. Przy%ni' mi si! kto%, kto powiedzia' do mnie bardzo delikatnie:
"Da'em ci mój znak, teraz uwierz we mnie". G'os ten by' tak s'odki, $e nigdy go nie zapomn!. Wkrótce potem
ochrzci'em si! ja i moja rodzina. Tu$ przed chrztem moja babka powiedzia'a: "Zawsze wierzy'am w Jeszu!, ale nie
mówi'am tego nikomu".
W dalszej cz!%ci wywiadu doda', $e oblicza si!, i$ na ca'ym %wiecie jest oko'o miliona +ydów, którzy przyj!li wiar!
w Jezusa, jako obiecanego Mesjasza.
Z pewno%ci# dzieje si! to dzi!ki modlitwie Maryi. Ona wie, $e Bóg przygotowuje dla Izraela jego
"zmartwychwstanie". Stanie si! to tym szybciej, im pe'niej i my przyjmiemy go do naszej mi'o%ci.
 
modlitwa wiernych
Za wstawiennictwem Maryi, wiernej Córy swego narodu, pro%my Ojca Niebieskiego o wszelkie dary, potrzebne nam
do przygotowania Chrystusowi Jego drugiego przyj%cia:
 
1. Módlmy si! za Ko%ció' (wi!ty, lud Bo$y Nowego Testamentu, by pi!knem swojej mi'o%ci gromadzi' w sobie
wszystkie ludy ziemi. Ciebie prosimy...
2. Módlmy si! za naród izraelski, wybrany spo%ród innych narodów i oddzielony dla Boga, jako lud kap'a"ski, by
pozosta' wierny swemu wezwaniu i otwarty na ka$de nowe obdarowanie. Ciebie prosimy...
3. Pro%my o 'ask! g'!bokiego szacunku i wzajemnego poznania, aby%my mogli zbli$y& si! do siebie i do Chrystusa,
który sam jest wi!zi# wszelkiej jedno%ci. Ciebie prosimy...
4. B'agajmy o wzajemne wybaczenie krzywd; niech 'aska uzdrowienia uleczy rany zadane grzechami pychy,
nienawi%ci i pogardy. Ciebie prosimy...
5. Polecajmy Bogu wszystkich pielgrzymów nawiedzaj#cych Ziemi! (wi!t# (szczególnie w tym Roku Wielkiego
Jubileuszu), aby byli dobrymi "ambasadorami" wiary chrze%cija"skiej. Ciebie prosimy...
6. Przemieniajmy nasze serca przez gorliwe nabo$e"stwo do NMP, aby nasza cze%& dla Niepokalanej Matki
Chrystusa Pana nigdy nie by'a przeszkod#, ale %wiadectwem prawdziwo%ci Bo$ych zamys'ów. Ciebie prosimy...
Ojcze, dzi!kujemy Ci za Twój odwieczny plan zbawienia wszystkich narodów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
 
komentarz przed ojcze nasz
Do Ojca rodziny narodów zanie%my nasz# modlitw!, aby zagoi'y si! rany rozdarcia i $eby dla wszystkich Jego dzieci
nadesz'o wspólne Królestwo.
komentarz przed znakiem pokoju
Pokój, shalom, jest najg'!bszym pragnieniem ludzkiego serca. Jako dar Chrystusa zaspokaja w pe'ni wszystkie jego
oczekiwania i pozwala na promieniowanie prawdziwej rado%ci. Z wielk# nadziej# na takie obdarowanie przeka$my
sobie znak pokoju.
komentarz przed b'ogos'awie"stwem
Starzec Symeon wzi#' najpierw w obj!cia ma'ego Jezusa i b'ogos'awi' Boga – dzi!kowa' za Zbawienie, które ujrza'y
jego oczy. Potem pob'ogos'awi' tak$e Maryj! i Józefa, zanim wypowiedzia' swe proroctwo o "mieczu bole%ci". Niech
i na nas spocznie b'ogos'awie"stwo Bo$ej mi'o%ci, by%my umieli, tak jak Maryja, przyjmowa& wszystkich do naszych
serc.
 
Roman Komaryczko OFMConv
 
 
DZIE! SZÓSTY - znalezienie
wst!p do mszy %wi!tej
"Bóg jest $wiat"o$ci&, a nie ma w Nim (adnej ciemno$ci..." (1J 1,5 b). Jest to jedno z pierwszych zda" listu %w.
Jana Aposto'a. Niech wprowadzi nas Ono w Eucharysti!, kolejny dzie" dzi!kczynienia za dar Niepokalanej, która
ca'a i od pocz#tku by'a zanurzona w tej %wiat'o%ci Ojca niebieskiego. Dzi!ki Jezusowi, który z Niej wzi#' swoje cia'o
mo$emy i my przyjmowa& w swoje $ycie to %wiat'o, $y& nowym $yciem w Chrystusie, do%wiadcza& uwalniaj#cej
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mocy Chrystusa - (wiat'o%ci %wiata. "Je(eli za$ chodzimy w $wiat"o$ci, tak jak On sam trwa w $wiat"o$ci, wtedy
mamy jedni z drugimi wspó"uczestnictwo, a krew Jezusa, Syna jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu" (1J 1, 7).
Z pokor# pro%my Boga, aby przebaczy' nam wszystkie grzechy na pocz#tku tej mszy %w.
 
homilia (Proponowane czytania: 1Kor 2, 6-16; %k 2, 41-51)
1. (wiadectwo o drodze wiary
"By'am takim katolikiem "szarych kolorów", cho& w miar! poprawnym... brak mi by'o natomiast rado%ci p'yn#cej z
wiary, z Boga. By'o tak, a$ do dnia, w którym... ludzie sposobem $ycia i prostym byciem z Bogiem, pokazali mi, $e
$yj# czym%, czego ja nie mam... Przede wszystkim spotka'am Jezusa $yj#cego... +ywy Chrystus zacz#' mówi& do
mnie poprzez s'owo Bo$e, które sta'o si! moim przewodnikiem przez $ycie. Zacz!'am docenia& warto%& codziennej
Eucharystii.... zacz!'o si! %wiadome szukanie woli Bo$ej... wybra'am prac! w domu dziecka. Cz!sto kiedy po pracy
wraca'am do domu i modli'am si!, gdzie% tam w g'!bi serca, pojawia' si! g'os mówi#cy, $e Jezus chce mnie ca'#
dla siebie... nie rozumia'am tego wo'ania w g'!bi duszy.... dotyka'am mocy modlitwy na co dzie"...".
Osoba, która opowiada to %wiadectwo ostatecznie, po wielu latach pracy w domu dziecka, wybra'a $ycie w zakonie
klauzurowym, ca'kowicie oddaj#c si! Bogu. (wiadectwo swoje ko"czy s'owami:
"Dzi% $yj! rado%ci# blisko%ci Pana, dzi!kuje Mu za te lata, które sta'y si! b'ogos'awionym pocz#tkiem mojego
szcz!%cia... Niech wi!c b!dzie b'ogos'awiony Ojciec i Syn, i Duch (wi!ty w niezmierzonych bogactwach jakimi nas
obsypuje" [9].
(wiadectwo o szukaniu i znalezieniu, otwarciu si! na %wiadków Boga $yj#cego i dzia'aj#cego po%ród nas,
%wiadectwo o pytaniach, czekaniu i odpowiedzi, %wiadectwo o oddaniu si! w r!ce Boga, który jedynie mo$e nas
poprowadzi& przez $ycie. Wreszcie jest to %wiadectwo o przebytej drodze wiary: od jej "szaro%ci" do pewno%ci
%wiat'a, które z kolei mo$e prowadzi& coraz dalej, ci#gle g'!biej...
 
2. Ludzkie "dlaczego?"
Ju$ dziecko poszukuje, od kiedy zaczyna mówi&, pyta "dlaczego? ", "jak? ". Pyta praktycznie o wszystko, bo uczy
si!. "M!czy" to rodziców, ale istotne jest, aby odpowiada&. Tak dziecko poznaje otoczenie, rzeczy, %wiat... mi'o%&
Boga. To pytanie nie jest obce m'odemu cz'owiekowi, ciekawemu %wiata i $ycia, jego celu i sensu. Pyta i doros'y,
utrudzony $yciem, zaskoczony przez ból i cierpienie, zawiedziony w mi'o%ci i przyja)ni. Pytamy, bo szukamy pewnej
drogi przez $ycie. O ile do%& 'atwo znale)& odpowiedzi na wiele kwestii zwi#zanych z codziennym $yciem w
ró$nych poradnikach, encyklopedii czy internecie, to trudniej znale)& odpowied), czy odpowiedzi, które nosimy w
g'!bi nas: o sens ca'o%ci tego co prze$ywamy a teraz w'a%nie nie rozumiemy. To s'owo "dlaczego? " towarzyszy
cz'owiekowi od pocz#tku $ycia, a$ do ko"ca.
Pyta'a równie$ Maryja. By'a przecie$ cz'owiekiem. Jedynym i niepowtarzalnym - Niepokalana - od pierwszej chwili
$ycia %wi!ta, posiada jednak serce cz'owieka, które wobec serca Boga ma wiele pyta", jest otwarte na przyj!cie
coraz to nowych wyzwa" nieogarnionego serca Boga. Takie pytanie pojawia si! przy Zwiastowaniu: "Jak si# to
stanie...?" (*k 1, 34). Przecie$ przyj%cie Boga do nas w ludzkim ciele to by'a niepowtarzalna nowo%&. A dotyczy'o to
najg'!biej Maryi: Bóg we mnie jako cz'owiek? Jak si! to stanie? Otrzyma'a odpowied): "Duch *wi#ty zst&pi na
Ciebie i moc Najwy(szego os"oni Ci#...(*k 1, 35). Pó)niej pojawia si! stwierdzenie, i$ dla "Boga nie ma nic
niemo(liwego" (*k 1, 37). Niezwykle tajemnicze zdanie dla cz'owieka, dla ka$dego z nas, cz!sto zamykaj#cych
siebie, $ycie, Boga w utarte schematy, czasami nawet bardzo religijne.
Oto jeste%my dzi% %wiadkami kolejnego pytania Maryi: "dlaczego?". Pojawi'o si! ono w do%& dramatycznych
okoliczno%ciach, po trzech dniach poszukiwa" Jezusa z okazji pielgrzymki do %wi!tego miasta Jerozolimy, aby
%wi!towa& Pasch!. Maryja mówi: "Synu, czemu$ nam to uczyni"..." (*k 2, 48). Jezus odpowiada równie$ pytaniem:
"Czemu$cie Mnie szukali...?" (*k 2, 49). Oto na pytanie cz'owieka - Maryi, która najbli$ej jest Boga Wcielonego -
odpowiedzi# jest pytanie Boga. Mamy sytuacja cz'owieka, który poszukuje, znajduje, pragnie zrozumie& i sytuacj!
Boga, który odpowiada, ale jednocze%nie poci#ga cz'owieka do wej%cia w g'#b tajemnicy.
 
3. Boskie "dlaczego?"
"Czy( nie wiedzieli$cie, (e powinien by) w tym, co nale(y do Ojca?" (*k 2, 49).
Dla matki szukaj#cej niezwyk'ego Syna, którego anio' nazwa' "Synem Bo$ym", by'o to pytanie bardzo wa$ne. Ju$
otwar'a si! przecie$ na tajemnice Bo$e, a tu pojawia si! co% zupe'nie zaskakuj#cego, czego nie rozumie w
post!powaniu Syna. Nie jest to jednak tylko Jej Syn. Nale$y On przede wszystkim do Ojca, przyszed' wype'ni& Jego
zamys'y. S# to zamys'y Serca Boga, do ko"ca niezg'!bione dla $adnego cz'owieka. Dwunastoletni, a wi!c ju$
pe'noletni Mesjasz, jednocze%nie nie przestaj#cy by& synem ludzkim, rozrywa i rozszerza to, co by'o u'o$one i
spokojnie, "sz'o swoim torem" w $yciu (wi!tej Rodziny. Odpowied) pytaniem, wprowadza w tajemnic!, która jest w
Bogu-Ojcu i Jego Synu. Rozja%niona zostanie dopiero wiele lat pó)niej poprzez Krzy$ i Zmartwychwstanie. To jest
"sprawa" Ojca i Syna - Jezusa, ale i "sprawa" cz'owieka, Jej - Maryi. W tym %wi!tym mie%cie dokona si!
roz%wietlenie tajemnicy $ycia i %mierci. M#dro%&, któr# g'osi nauczycielom w tej %wi#tyni ziemskiej, zostanie
przypiecz!towana milczeniem m#dro%ci krzy$a i porankiem zmartwychwstania. "Spraw#", dla której Jezus od'#czy'
si! "na chwil!", zapowiada pocz#tek Paschy - przej%cia cz'owieka i %wiata, Pasch#, któr# On zapocz#tkuje dla
wszystkich ku Ojcu. To Pascha w kierunku coraz g'!bszego %wiat'a, %wiat'a rzuconego na ca'e $ycie cz'owieka,
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sprawy cz'owieka, hierarchi! wyborów, sens czekania i cierpienia. Czy wtedy Maryja i Józef to rozumieli?
Ewangelista mówi, $e nie: "Oni jednak nie rozumieli tego co im powiedzia"" (*k 2, 50). Wa$ne jest jednak nast!pne
zdanie: "Potem poszed" z nimi i wróci" do Nazaretu; i by" im poddany. A Matka Jego chowa"a wiernie wszystkie te
wspomnienia w swym sercu" (*k 2, 51).
Maryja nie rozumie, ale zachowuje, rozwa$a, nosi w sercu, czeka i ufa, a tajemnica rozja%nia si!. Powoli i Ona
zostaje Ni# roz%wietlona. "Przez ów brak zrozumienia zostanie pouczona, $e Jej syn jest Bogiem. Jest nie tylko
wielki, jest kim% zawsze wi!kszym, zawsze przewy$szaj#cym, którego mo$na zrozumie& tylko brakiem
zrozumienia... Wszystko co Syn czyni w tej chwili i co zapowiada na przysz'o%&, wskazuje na to, $e powróci On do
Ojca na drodze, któr# wraz z Ojcem wybra' i na której b!dzie si! stawa' coraz wi!kszy i bardziej boski. Powróci w
cierpieniu, które b!d# dzieli& oboje - Matka i Syn..." [10].
4. Nasze pytania i Bo$e odpowiedzi
Nie tylko niespokojne jest serce ludzkie dzisiaj, ale i "nerwowe": pragniemy szybkich odpowiedzi w $yciu i modlitwie,
a przy ich braku zniech!camy si!, wycofujemy, wype'niamy serce czym% 'atwym. Có$ mo$e nam powiedzie&
Niepokalana, Matka Syna Bo$ego w tajemnicy "Znalezienia"? Najpierw to, $e jest wiele tajemnic w naszym $yciu.
Ka$da tajemnica wymaga za% szacunku i otwarcia si! na Jej w'a%ciwe przyj!cie, nie narzucanie jej tylko w'asnych
ram. Tak powinno te$ by& w relacji do tajemnic Boga. M#dro%& ludzka jest tylko ludzk# i ten, który tylko jej zaufa'
rozminie si! z M#dro%ci# Boga $ywego, Objawieniem, Ewangeli#... czyli ostateczn# odpowiedzi# na pytania, które w
sobie nosi.
W encyklice Jana Paw'a II Fides et ratio czytamy: "Objawienie, nie jest dojrza'ym owocem ani najwy$szym
osi#gni!ciem my%li wypracowanej przez rozum [ludzki]. Jawi si! raczej jako bezinteresowny dar, pobudza do
my%lenia i domaga si!, by przyj#& j# jako wyraz mi'o%ci. Ta objawiona prawda jest wpisana w nasze dzieje
zapowiedzi# owej ostatecznej i doskona'ej wizji, jakiej Bóg zamierza udzieli& tym, którzy w Niego wierz# lub
poszukuj# Go szczerym sercem" (nr 15).
W obliczu tajemnic Boga i naszych pyta" mo$na spotka& si! równie$ z pytaniem Boga - jak Maryja, pytaniem, które
trzeba b!dzie "nosi& w sercu" i czeka&, mieszkaj#c ca'y czas z Jezusem - jak Maryja i Józef w Nazarecie. Nie
powinni%my ucieka& od noszenia tej tajemnicy w sobie, od pyta", które i nam stawia Bóg.
(w. Pawe' pisz#c do pocz#tkuj#cych na drodze wiary Koryntian, mówi z moc# i przekonaniem: "A jednak g"osimy
m&dro$) mi#dzy doskona"ymi [lud)mi $yj#cymi 'ask# Chrztu (wi!tego i duchem Ewangelii], ale nie m&dro$) tego
$wiata ani w"adców tego $wiata, zreszt& przemijaj&cych. Lecz g"osimy tajemnic# m&dro$ci Bo(ej, m&dro$) ukryt&,
t#, któr& Bóg przed wiekami przeznaczy" ku chwale naszej, t#, której nie poj&" (aden z w"adców tego $wiata, gdyby
j& bowiem poj#li nie ukrzy(owaliby Pana chwa"y... My w"a$nie znamy zamys" Chrystusowy" (por. 1Kor 2, 6-16).
Ten zamys' jest przepe'niony mi'o%ci# w stosunku do %wiata i do ka$dego z nas. Odkrywa& go mo$emy w '#czno%ci
z Nim - Bogiem, jak Maryja, równie$ w codziennych wydarzeniach. Je%li  Bóg milczy, "czyni przerw!", jest to czas
szczególnej 'aski dla nas. Bardzo dobrze wyrazi' to o. Amadeo Cencini: "Czas przerwy jest czasem oczekiwania i
tajemnicy, które s# podstawowymi elementami sk'adowymi autentycznej modlitwy i autentycznego do%wiadczenia
Boga. Spotkanie z Bogiem w Jezusie Chrystusie zawsze jest spotkaniem z radykalnie Innym, ró$nym od naszych
oczekiwa" i pragnie"" [11]. (w. Pawe' mówi wi!c: "Otó( my$my nie otrzymali ducha $wiata, lecz Ducha, który jest z
Boga, dla poznania darów Bo(ych... Cz"owiek zmys"owy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bo(ego Ducha" (1Kor
2, 12.14a). Wype'niona moc# Ducha (wi!tego Maryja potrafi'a czeka& i poznawa& w Duchu (wi!tym wielko%&
darów Boga. Przecie$ i my mamy tego samego Ducha. Brak nam jednak czasami odwagi oczekiwania, gdy pozorne
przecie$ milczenie Boga staje si! czasem naszego wycofania si!, narzekania, a czasem buntu zamiast czasem
pytania - Boga i ludzi Bo$ych, oczekiwania i s'uchania, konkretnych decyzji, wierno%ci, znalezienia...
Zaskakuj#ce jest to, i$ mamy %wi!to Zwiastowania, Nawiedzenia, Narodzenia, Ofiarowania, a nie mamy %wi!ta
poszukiwania i rado%ci znalezienia. Mo$e to %wi!to powszednie, codzienne... Bóg jest (wi!ty to znaczy zawsze
Inny, po trzykro& Inny, jak %piewaj# Serafiny w Izajaszowej wizji: "*wi#ty, *wi#ty, *wi#ty, jest Pan Zast#pów" (Iz 6,
3). +yjemy w obliczu Tajemnicy - Osoby, któr# nieudolnie nazywamy Bogiem. Tajemnicy, która sta'a si! tak bliska w
Osobie Jezusa Chrystusa. "Kto Mnie zobaczy" tak(e i Ojca" (J 14, 9), wi!cej nawet: "B"ogos"awieni, którzy nie
widzieli a uwierzyli" (J 20, 29). Nasze $ycie jest równie$ tajemnic#, któr# roz%wietla Ewangelia Jezusa. Dojrzewanie
do niej jest rozwa$aniem i szukaniem odpowiedzi, które rodzi Duch (wi!ty w Ko%ciele przez Sobory, Jego Pasterzy
i w nas.
 
5. Nasza droga z tajemnic# w sercu
Poeta modli si! do Boga:
Dzi!kuj! ci po prostu za to, $e jeste%
za to, $e nie mie%cisz si! w naszej g'owie, która jest za logiczna
za to, $e nie sposób Ci! ogarn#& sercem, które jest za nerwowe
za to, $e jeste% tak bliski i daleki, $e we wszystkim inny
za to, $e jeste% ju$ odnaleziony i nie odnaleziony jeszcze
$e uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, $e to czego poj#& nie mog! - nie jest nigdy z'udzeniem
za to, $e milczysz. Tylko my - oczytani analfabeci chlapiemy
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j!zykiem
(ks. Jan Twardowski)
 
Maryja w milczeniu, które nie by'o puste ani nie by'o smutkiem, lecz oczekiwaniem, dosz'a do rozwi#zania "sprawy
Ojca i Syna". Jej pytanie, którego odpowiedzi# by'o pytanie Syna - Boga, zosta'o rozwi#zane, nie zosta'o bez
odpowiedzi. Dosz'a do Paschy Jezusa. Wróci'a do Jerozolimy. Do%wiadczy'a m#dro%ci krzy$a i chwa'y
zmartwychwstania. To by'a d'uga "droga wiary", to by'o nieustanne otwieranie si! na Tajemnic! Syna, Mi'o%ci, która
dotkn!'a naszego piek'a, da'a si! ukrzy$owa& i o$y'a aby pozosta& z nami na zawsze i udziela& odpowiedzi.
Co mo$emy zg'!bi& naszym rozumem - zg'!biajmy, co pozostaje tajemnic# - Bóg pragnie roz%wietla& w nas.
Pozwoli& Mu dzia'a& w naszym $yciu, nosi& pytania i tajemnic!, przyjmowa& je i oczekiwa&, to po prostu
na%ladowa& Niepokalan# Dziewic! - Maryje z Nazaretu. Amen.
 
modlitwa wiernych
Wzywaj#c wstawiennictwa Niepokalanej módlmy si!:
1. Aby ca'y Ko%ció' g'osi' z rado%ci# Tajemnic! Bo$ej M#dro%ci - Ewangeli! - wszystkim narodom. Ciebie prosimy...
2. Aby ochrzczeni w naszej Ojczy)nie stawali si! coraz g'!biej odpowiedzialni za rozwój $ycia chrze%cija"skiego w
sobie. Ciebie prosimy...
3. Aby m'odzie$ szukaj#ca "'atwych odpowiedzi" na pragnienie mi'o%ci i sensu $ycia spotka'a Chrystusa - Jedyn#
Odpowied). Ciebie prosimy...
4. Aby ludzie szczególnie po%wi!ceni Bogu - siostry zakonne i zakonnicy byli znakiem obecno%ci Boga i powo'ania
wszystkich do $ycia wiecznego. Ciebie prosimy...
5. Aby rodzice mieli 'ask! m#drego przekazywania swoim dzieciom prawd $ycia chrze%cija"skiego. Ciebie prosimy...
6. Aby%my uczestnicz#c w kolejnym dniu nowenny jeszcze bardziej otworzyli si! na Boga - (wi!tego, który dzia'a w
naszym $yciu. Ciebie prosimy...
 
Dobry Ojcze, przez zas'ugi Niepokalanej Dziewicy Maryi przyjmij nas i nasze pro%by i obdarz nas Moc# i M#dro%ci#
Jezusa Chrystusa naszego Pana, który $yje i króluje na wieki. Amen.
 
komentarz przed ojcze nasz
Królestwo Bo$e, o które modlimy si! codziennie jest tajemnic#, która jest obecna w %wiecie i w nas. Pro%my z
Maryj#, która przepe'niona jest (wiat'em Bo$ego królowania, aby Królestwo Boga stawa'o si! rzeczywisto%ci# coraz
g'!bsz# wszystkich dzieci Ojca niebieskiego, ale i Jej dzieci.
komentarz przed znakiem pokoju
Nazywamy Maryj! Królow& Pokoju. Da'a nam bowiem Ksi!cia Pokoju - Jezusa. Niech Jego i Jej obecno%& po%ród
nas pozwoli nam teraz dzieli& pokój ich serc.
komentarz przed b'ogos'awie"stwem
Odnale)li%my Jezusa w s'owie Bo$ym i Eucharystii. Czy jednak sko"czy'o si! nasze poszukiwanie, nasze pytania,
nasza droga w g'#b wiary? Bóg przez to b'ogos'awie"stwo pragnie by& z nami, aby%my w wolno%ci otwierali si! na
Jego obecno%& i jego dzia'anie, aby%my szli jak Maryja ku spe'nieniu, do naszej Paschy.
 
Andrzej Prugar OFMConv
 
 
DZIE! SIÓDMY - kana galilejska
wst!p do mszy %wi!tej
Stajemy dzi%, w tym kolejnym dniu nowenny przed uroczysto%ci# Niepokalanego Pocz!cia NMP, przy o'tarzu Jezusa
Chrystusa. Przychodzimy na uczt! Eucharystyczn#. Zaprosi'a nas Matka, a Jej Syn zastawi' dla nas podwójny stó' -
stó' s'owa Bo$ego i stó' Eucharystii. Ta Matka zawsze prowadzi do Syna. Ona i dzi% mówi do nas: "Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie".
 
homilia
Umi'owani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Prze$ywamy kolejny dzie" nowenny ku czci Niepokalanej. Kolejny dzie" naszego zbli$ania si! do Matki. Chcemy
rozwa$aj#c Jej $ycie, Jej sprawy, Jej rado%ci i smutki, zaprosi& J# w nasze $ycie, w nasz# codzienno%&. Chcemy,
aby Ona by'a nam przewodniczk# na %cie$kach szarych dni, bo "Jej pos'annictwem by& dobr# dla ciebie, kocha&
ci!, czuwa& nad tob#, dawa& ci $ycie Jezusa. Przecie$ cokolwiek sama otrzyma'a dosta'a po to, aby obdarza&
dzieci swoje" (Schrijers).
Dzi% mówi do nas s'owa, które wypowiedzia'a w Kanie Galilejskiej: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" mój
Syn. S'owa trudne i wymagaj#ce. S'owa oddaj#ce istot! pobo$no%ci maryjnej. Maryja jest T#, która prowadzi do
Jezusa; Maryja jest T#, która najpe'niej upodobni'a si! do Syna, która te s'owa najpi!kniej zrealizowa'a w swoim
$yciu.



09-11-04 21:04m3

Strona 14 z 21http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/3.htm

To Ona przede wszystkim "wzi!'a swój krzy$ na ka$dy dzie" i sz'a za Jezusem i na%ladowa'a Go". "+adne
stworzenie nie by'o bardziej Alter Christus, drugim Chrystusem, jak Maria, Matka Chrystusowa" (O. R. P'us).
Maryja uczy nas prawdziwego $ycia chrze%cija"skiego. W Niej mamy szuka& wzoru, oparcia do codziennej
wierno%ci Ewangelii, do codziennego czynienia tego, czego oczekuje od nas Bóg.
"Zbyt 'atwo wyobra$amy sobie, $e Maryja by'a na 'onie pierwotnego Ko%cio'a otoczona ho'dami w niewymownym
pokoju. Malarze ch!tnie przedstawiaj# J# na tronie, przewodnicz#c# zgromadzeniu aposto'ów. O ile$ ró$na by'a
rzeczywisto%&! Je$eli Zbawiciel przypomnia' swoim uczniom, $e $yje po%ród nich jako s'uga wszystkich (*k 22, 27).
Czy s#dzicie, $e Matka Jego mog'a zaj#& inne miejsce? " (P. de la Boullaye).
Ona jest T#, która powiedzia'a o sobie: "Oto ja s"u(ebnica Pa!ska. Niech mi si# stanie wed"ug s"owa twego". Ona
jest T#, która to s'owo realizowa'a na co dzie" w sposób cichy, dyskretny. Tak widzimy J# w ewangeliach, gdy
uczestniczy w $yciu Jezusa Chrystusa, i tak zauwa$amy Jej obecno%& w naszym $yciu. Jest to Matka czuwaj#ca!
(wi!ty Bonawentura zwraca si! do Niej w ten sposób: " Jaka Matka tak mi'uje rodzone swe dzieci i tak o ich dobro
si! troszczy, jak Ty nas mi'ujesz i troszczysz si! o nasze dusze? Wszak Ty bez $adnego porównania wi!cej nas
kochasz, i wi!kszymi obdarzasz dobrodziejstwami, jak matka rodzona".
Wszak "mo$emy mie& w niebie tysi#ce opiekunów, lecz jedn# tylko mamy Matk!" (P. de la Boullaye). Matk!, która
wie, czego trzeba Jej dzieciom; Matk!, która mówi: "zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" Jezus, mój Syn.
I trzeba nam podj#& ten trud kroczenia za Chrystusem, trzeba nam podj#& trud d)wigania krzy$a codzienno%ci,
trzeba nam podj#& trud nape'niania st#gwi naszego $ycia "wod#" naszej pracy z ufno%ci#, $e Jezus Chrystus, nasz
Pan, przemieni j# w "dobre wino".
(wi!ty Ignacy poucza; "Ufaj Bogu tak, jakby ca'e powodzenie spraw zale$a'o wy'#cznie od Niego; tak jednak
dok'adaj wszelkich stara", jakby% ty sam mia' wszystko zdzia'a&, a Bóg nic zgo'a".
Pan nie zast#pi cz'owieka w jego wysi'ku! To dopiero trud cz'owieka mo$e by& przez Boga u%wi!cony i
przemieniony w "dobre wino", w dobro nieprzemijaj#ce. B!dzie nim %wi!to%&, zbawienie, $ycie wieczne.
Niech zatem s'owa Maryi: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" i przyk'ad Jej $ycia stan# si! mottem naszej
codzienno%ci, aby%my si! stali "prawdziw# i przynosz#c# owoc cz#stk# winnego krzewu - Jezusa, przyjmuj#c Go w
naszym $yciu i prosz#c Go, aby przyszed' jako Prawda - by j# g'osi&, jako +ycie - by je prze$y&, jako (wiat'o - by
nim p'on#&, jako Mi'o%& - by ni# kocha&, jako Droga - by ni# i%&, jako Rado%& - by j# dawa&, jako Pokój by go
rozsiewa&, jako (wi!to%& - by j# z'o$y& w ofierze" (Matka Teresa z Kalkuty). Amen.
 
modlitwa wiernych
Przygotowuj#c si! do Uroczysto%ci Niepokalanego Pocz!cia NMP przedstawiajmy Bogu przez Jej wstawiennictwo
nasze pokorne pro%by:
1. Módlmy si! za Ko%ció' %wi!ty, aby g'osz#c Dobr# Nowin! o Bo$ym Królestwie nape'nia' rado%ci# ka$dego
cz'owieka.
2. Módlmy si! za wszystkie narody prosz#c Maryj! - Królow# Pokoju, aby wyprasza'a mi'o%& tam, gdzie panuje
nienawi%&; zgod! tam, gdzie wyst!puje niezgoda, pokój tam, gdzie toczy si! wojna.
3. Módlmy si! za wszystkie rodziny w Polsce, aby trwaj#c we wzajemnej mi'o%ci coraz bardziej upodabnia'y si! do
(wi!tej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
4. Módlmy si! za m'odzie$, aby m'odzi ludzie nie bali si! zaprosi& Jezusa i Jego Matki pod dach serca swego.
5. Módlmy si! za tych, którzy odeszli ju$ do wieczno%ci, aby Bóg w swej niesko"czonej mi'o%ci przyj#' ich na uczt!
w domu Ojca.
6. Módlmy si! za nas samych, aby%my realizuj#c s'owa Maryi: "zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie", doszli do
chwa'y %wi!tych w niebie.
Wszechmog#cy, wieczny Bo$e, Ty uczyni'e% Maryj! mieszkaniem swojej 'aski, prosimy Ci! wys'uchaj naszych
pokornych modlitw i przyjd) nam z pomoc#. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
komentarz przed ojcze nasz
Jezus Chrystus da' nam Maryj! za Matk!. Dlatego nie idziemy do Boga sami. Tym ufniej wi!c módlmy si! dzi% do
Ojca s'owami Modlitwy Pa"skiej.
komentarz przed znakiem pokoju
W%ród wielu tytu'ów, którymi czcimy Maryj!, jest tytu' Królowej Pokoju. Albowiem Ona, Matka Ksi!cia Pokoju, jest
T#, która b!d#c w ca'ej pe'ni poddan# woli Bo$ej, zachowywa'a Bo$y pokój w swym sercu i obdarza'a nim innych.
Przekazuj# sobie znak pokoju pami!tajmy, $e wszyscy jeste%my dzie&mi jednego Boga, wezwanymi do budowania
Bo$ego Królestwa, Królestwa pokoju pomi!dzy sob#.
komentarz przed b'ogos'awie"stwem
"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" - s'owa Maryi od dwóch tysi!cy lat powtarzane przez Ni# do ka$dego
chrze%cijanina. "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" Jezus Chrystus, "aby%cie $ycie mieli i mieli je w obfito%ci" -
tak jak Maryja. Niech Bóg nam b'ogos'awi w tym zadaniu!
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DZIE! ÓSMY - prawdziwi krewni jezusa
wst!p do mszy %wi!tej
Papie$ Pawe' VI pisa' w adhortacji po%wi!conej odnowie kultu maryjnego, $e Ko%ció' zawsze zaleca' wiernym
na%ladowanie Naj%wi!tszej Maryi "dlatego, $e w okre%lonej sytuacji swego $ycia ca'kowicie i z poczuciem
odpowiedzialno%ci przylgn!'a do woli Bo$ej (por. *k 1, 38); $e przyj!'a Jego s'owo i wprowadzi'a je w czyn; $e Jej
dzia'anie by'o o$ywione mi'o%ci# i wol# s'u$enia; $e okaza'a si! pierwsz# i najdoskonalsz# Uczennic#
Chrystusa"[12].
Nowenna przed uroczysto%ci# Niepokalanego Pocz!cia Naj%wi!tszej Maryi Panny, ma nas nie tylko pobudzi& do
wys'awiania Boga, za wielkie rzeczy które uczyni' dla Maryi (por. *k 1, 49), ale tak$e zmobilizowa& do na%ladowania
Maryi w naszym codziennym $yciu. Pro%by Boga, aby%my tak jak Maryja byli lud)mi konsekwentnie poddanymi woli
Bo$ej.
 
Ewangelia                                Mt 12, 46-50
S'owa Ewangelii wed'ug %wi!tego Mateusza.
Gdy Jezus przemawia' do t'umów, oto Jego Matka i bracia stan!li na dworze i chcieli z Nim mówi&. Kto% rzek' do
Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoj# na dworze i chc# mówi& z Tob#». Lecz On odpowiedzia' temu, który
Mu to oznajmi': «Któ$ jest moj# matk# i którzy s# moimi bra&mi?». I wyci#gn#wszy r!k! ku swoim uczniom rzek':
«Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pe'ni wol! Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostr# i
matk#».
Oto s'owo Pa"skie.
homilia
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje mam Maryj! w "delegacji" krewnych, którzy przybyli do Jezusa chc#c z Nim
rozmawia&. Nie znamy do ko"ca celu tej wizyty, jedynie %w. Marek w swojej Ewangelii sugeruje, $e krewni przyszli,
aby powstrzyma& Chrystusa, do którego ci#gn!'y nieprzeliczone t'umy. Pe'na gorliwo%ci dzia'alno%& Chrystusa i
Jego uczniów, w której nie by'o czasu nawet na posi'ek, wydawa'a si! niektórym szale"stwem, a uczonym w
Pi%mie, którzy przybyli z Jerozolimy, dzie'em szatana (Mk 3, 20-30). W takim kontek%cie trzeba umie%ci&
zaskakuj#co bolesne s'owa skierowane przez Jezusa do swojej Matki i krewnych. Nie wiemy jak Maryja je przyj!'a,
ale zapewne by'a to dla Niej próba wiary i do%wiadczenie, szczególnie jej bliskiej, drogi pokory.
Zostawmy na chwil!, po ludzku s#dz#c trudny dla Maryi wyd)wi!k s'ów Chrystusa, a zatrzymajmy si! na ich
przes'aniu. Jezus, pe'ni#cych wol! Bo$#, nazywa swoimi bra&mi, siostrami i matk#. Mo$na powiedzie&, $e zalicza
ich do swojej rodziny, do kr!gu swoich bliskich. My wszyscy nazywamy si! dzie&mi Bo$ymi, nale$ymy wi!c do
wielkiej rodziny samego Boga, którego wolno nam nazywa& Ojcem. Prawdziwa córka, prawdziwy syn wype'nia wol!
swojego ojca, stara si! go s'ucha& i na%ladowa&. Co to znaczy pe'ni& wol! Bo$#? Jak j# rozezna&? Kto mo$e by&
dla nas najlepszym wzorem i przewodnikiem w wype'nianiu woli naszego niebieskiego Ojca?
Rozeznawanie i pe'nienie woli Bo$ej
Znany polski biblista ks. J. Kudasiewicz uwa$a, $e wola Bo$a najcz!%ciej wzywana jest nadaremnie i takie s'owa,
jak: "b#d) wola twoja", "taka wola Bo$a" sta'y si! bezmy%lnym sloganem, za którym nie kryje si! nic. Wypada si!
zgodzi& z propozycj# ks. Kudasiewicza, $e dzi% nale$a'oby sparafrazowa& drugie przykazanie Bo$e i przypomina&:
"Nie b!dziesz bra' woli Bo$ej nadaremno" [13]. Co wi!c naprawd! kryje si! za s'owami "wola Bo$a"?
Wola Bo$a oznacza pewien plan, zamys' Bo$y, który Pan Bóg przygotowa' dla ka$dego cz'owieka. Mi'o%& i troska
Boga Ojca jest niepoj!ta - On pomy%la' o wszystkich, nikogo nie pomin#', a do tego ka$dy z nas ma swoj#,
niepowtarzaln# drog! powo'ania, jakby "uszyt# na nasz# miar!".
Jako istoty wolne jeste%my zaproszeni przez Boga do rozeznania Jego woli, do odkrycia, a potem realizowania
naszego powo'ania. Wola Bo$a objawia si! w Pi%mie %w., przykazaniach, nauczaniu Ko%cio'a; czasami Bóg
pos'uguje si! innymi lud)mi lub wydarzeniami, a$eby przekaza& swoja wol!. Gmach $ycia ka$dego dziecka Bo$ego,
ucznia Jezusa Chrystusa, musi by& budowany na wiernym realizowaniu woli Bo$ej. Nie trzeba dodawa&, $e nie jest
to 'atwe zadanie. Wymaga konsekwencji, zaparcia si! siebie, walki z grzechem, podnoszenia si! z upadku,
pog'!bianiu przyja)ni z Bogiem, otwarcia si! na Jego 'ask! i czynieniu dobra. Traktowanie na serio modlitwy "b#d)
wola twoja" to tak$e zgoda na przyjmowanie jej nawet wtedy, gdy dziwi, zaskakuje, przera$a i nie zgadza si! z
nasz# wol#! Najlepszym przewodnikiem i wzorem pe'nienia woli Boga Ojca jest Jezus Chrystus.
Chrystus wzorem wype'niania woli Bo$ej
Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Cz'owiek realizowa' tak$e wol! Bo$#, plan który Bóg dla Niego
przygotowa'. Mo$na uj#& ten plan krótko s'owami z Ewangelii %w. Jana: "Tak (...) Bóg umi"owa" $wiat, (e Syna
swego Jednorodzonego da", aby ka(dy kto w Niego wierzy, nie zgin&", ale mia" (ycie wieczne" (J 3, 16).
To pos'annictwo zbawcze Chrystus przyj#' i konsekwentnie w swoim ziemskim $yciu realizowa'. Autor Listu do
Hebrajczyków wk'adaj#c w usta Jezusa s'owa Psalmu 40 powiada: "Oto id#, abym spe"ni" wol# Twoj&" (Hbr 10, 9).



09-11-04 21:04m3

Strona 16 z 21http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/3.htm

To by' ca'y program Jezusa i ca'e Jego ziemskie $ycie - wierne realizowanie Bo$ej woli, s'owem i czynem.
Pos'usze"stwo woli Ojca by'o dla Jezusa wa$niejsze nawet od wi!zów rodzinnych, co wida& nie tylko w przed
chwil# us'yszanej Ewangelii, ale tak$e w fragmencie mówi#cym o odnalezieniu dwunastoletniego Chrystusa w
%wi#tyni: "Czy nie wiedzieli$cie, (e powinienem by) w tym, co nale(y do mego Ojca?" (*k 2, 49). Wola Ojca i Jego
sprawy s# dla Chrystusa zawsze na pierwszym miejscu.
Warto jeszcze mówi#c o pe'nieniu przez Chrystusa woli Boga, wspomnie& znan# scen! z Samarytank#, podczas
której Jezus wypowiada znamienne s'owa: "Moim pokarmem jest pe"ni) wol# Tego, który Mnie pos"a" i wykonywa)
Jego dzie"o" (J 4, 34). Trzeba sobie u%wiadomi& si'! tego porównania - pokarm jest niezb!dny do $ycia, bez niego
nie mo$na $y& i do tego trzeba go codziennie, regularnie przyjmowa&. Dla Jezusa Chrystusa wola Bo$a by'a
niezb!dna, konieczna; $y' ni# zawsze, codziennie j# pe'ni'. Nawet podczas spotkania z Samarytank# przy studni,
pe'ni' wol! Ojca - wbrew zwyczajom rozmawia' z kobiet# i to Samarytank#, bo Jego zadaniem by'o nie%& wszystkim
or!dzie zbawienia, nawet poganom, ludziom odrzuconym i napi!tnowanym.
W najbardziej dramatycznym momencie swego ziemskiego $ycia, w czasie m!ki, Jezus potwierdza swoje
przylgni!cie do woli Bo$ej, swoj# wierno%& Bo$ym planom. "Ojcze, je$li chcesz zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak
nie moja wola, lecz Twoja niech si# stanie" (*k 22, 42). Nie dzieje si! to bez trudu, bez bólu. To by'a walka, o niej
%wiadcz# krwawe krople potu wylane w Getsemani. Walk! ta ko"czy si! zwyci!stwem na krzy$u, wype'nieniem
przez Jezusa woli Bo$ej do ko"ca - "Wykona"o si#" (J 19, 30) [14].
Maryja pe'ni#ca wol! Bo$#
Zwiastowanie by'o dla Maryi momentem prze'omowym. Oto m'oda Kobieta z Nazaretu zostaje zaproszona do
wype'nienia wspania'ego planu mi'o%ci Boga i obdarowana niepoj!t# 'ask# - ma by& Matk# Mesjasza! Po krótkim,
ale odwa$nym dialogu z Pos'a"cem Bo$ym wypowiada s'awne: "Oto ja s"u(ebnica Pa!ska, niech mi si# stanie
wed"ug twego s"owa!" (*k 1, 38). Odt#d te s'owa staj# si! dla Maryi programem jej ziemskiego $ycia, wype'nionego
wiernym i konsekwentnym wype'nianiem woli Najwy$szego.
Wbrew pozorom nie by'o to dla Maryi zadanie 'atwe. Z nielicznych scen zanotowanych przez Ewangeli!, widzimy j#
jako osob! wystawian# na próby, która rozwa$a' w swym sercu wszystko w czym uczestniczy'a i nie zawsze by'o to
dla Niej do ko"ca zrozumia'e. Czy oczekiwany Mesjasz musia' narodzi& si! w ubóstwie, rozpoznany przez niewielk#
garstk! prostych ludzi? Czy Syn Najwy$szego musia' ucieka& przed okrutnym monarch# do Egiptu? Wreszcie ca'a
dzia'alno%& Jezusa, przebiegaj#ca od zachwytu ludu do odrzucenia Go i wydania na haniebn# %mier& - czy$ nie by'o
to wszystko szczególn# prób# dla Maryi? Jak#% szczególn# moc# przemawia scena spod krzy$a Chrystusa, przy
którym w%ród nielicznych, by'a Jego Matka. Nie wypowiedzia'a $adnych s'ów, nie rozpacza'a, nie protestowa'a -
trwa'a przy Synu, potwierdzaj#c tym samym swoja wierno%& woli Boga.
W tym kontek%cie nieco inaczej brzmi# s'owa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Chrystus nazywaj#c tych, co pe'ni#
wol! Bo$# swoimi bra&mi i swoj# matk#, wskaza' w'a%nie na Maryj!, jako na wiern# S'u$ebnic! Pa"sk#, która ca'e
swoje $ycie wype'nia'a wol! Bo$#. Mo$na za %w. Augustynem powiedzie&, $e scena z krewnymi pozwala nam
bardziej dostrzec duchowe macierzy"stwo Maryi ni$ macierzy"stwo naturalne [15].
Droga do %wi!to%ci to droga wype'niania przez cz'owieka woli Boga. Tylko jej pe'nienie gwarantuje w'a%ciwy jej
kierunek. Dzi!kujmy Bogu, $e na tej drodze mamy tak wspania'e wzory. Najpierw podzi!kujmy za przyk'ad pe'nienia
woli Ojca przez Jezusa Chrystusa, który uni$y' si! dla nas a$ po krzy$. Dzi!kujmy tak$e za Maryj!, S'u$ebnic!
Pa"sk#, która konsekwentnie wype'nia'a swoje "fiat" wypowiedziane u pocz#tków Jej powo'ania. Pami!tajmy tak$e,
$e poprzez wype'nianie woli Bo$ej najlepiej %wiadczymy, $e przynale$ymy do Jezusa, jeste%my jego bra&mi i
siostrami, umi'owanymi dzie&mi Bo$ymi.
 
modlitwa wiernych
Ws'uchania w S'owo Bo$e i przej!ci nauczaniem Jezusa Chrystusa zanie%my do Boga nasze pro%by:
B&d' wola twoja!
1. Niech Ko%ció' wierno%ci# Bo$ej woli g'osi ca'emu %wiatu Dobr# Nowin! o zbawieniu.
2. Niech papie$ Jan Pawe' II, niestrudzony pielgrzym pokoju, stanie dla wspó'czesnego cz'owieka przyk'adem s'u$by
Bogu i bli)niemu.
3. Niech wszyscy biskupi, kap'ani, diakoni i osoby konsekrowane na%laduj# pos'usze"stwo Chrystusa,
wype'niaj#cego wol! Ojca i przyk'ad Maryi - Pokornej S'u$ebnicy Pa"skiej.
4. Niech wszyscy z trudem godz#cy si! i wype'niaj#cy wol! Bo$# zostan# umocnieni i wytrwaj# do ko"ca na drodze
przygotowanej im przez Boga. 
5. Niech Bóg b'ogos'awi naszym rodzicom, krewnym i przyjacio'om, a zmar'ym pozwoli ogl#da& %wiat'o%& niebiesk#.
6. Niech nasze codzienne $ycie b!dzie wiernym zgadzaniem si! i wype'nianiem woli Bo$ej na wzór Naj%wi!tszej
Maryi Panny.
Wszechmog#cy Bo$e, przyjmij nasze pro%by, zarówno te wypowiedziane i ukryte w g'!biach naszego serca, które
zanosimy w imi! Jezusa Chrystusa i je%li s# zgodne z twoj# wol#, racz da& to, o co Ci! prosimy. Który $yjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen
 
komentarz przed ojcze nasz
(wiadomie i z odpowiedzialno%ci# wo'ajmy wspólnie s'owami modlitwy Pa"skiej, zw'aszcza wypowiadaj#c pro%b!
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"b#d) wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi" - sk'adaj#c w r!ce Wszechmog#cego Boga nasz los i dzieje ca'ego
%wiata.
komentarz przed znakiem pokoju
Prawdziwy pokój rodzi si! w sercu cz'owieka pogodzonego z wol# Boga i otwartego na bli)nich. Pos'a"cami takiego
pokoju ma sta si! ka$dy wierz#cy w Chrystusa. I takim pokojem dzielmy si! dzi% i hojnie obdarowujmy.
komentarz przed b'ogos'awie"stwem
Wpatruj#c si! w przyk'ad Jezusa wype'niaj#cego wol! Boga-Ojca, razem z Maryj#, Pokorn# S'u$ebnic# Pa"sk#,
nie%my ca'emu %wiatu Dobr# Nowin!, %wiadcz#c nie tylko s'owem, ale tak$e codziennym $yciem zgodnym z wol#
Bo$#.
B'ogos'awie"stwo
K: Bóg, z woli którego Chrystus sta' si! cz'owiekiem w 'onie Maryi Dziewicy, niech wam udzieli mocy do realizacji
swojego powo'ania. W: Amen.
K: Chrystus, który sta' si! pos'usznym a$ do %mierci i swoich uczniów uczy' wierno%ci Bo$ym poleceniom, niech
was wspiera na drodze wype'niania Bo$ych przykaza". W: Amen.
K: Duch (wi!ty, który prowadzi' Maryj! po %cie$kach wype'niania woli Boga, niech o%wieci wasze serca, aby%cie
umieli rozpoznawa&, co jest mi'e Bogu i co si! jemu podoba. W: Amen.
K: Niech was b'ogos'awi Bóg Wszechmog#cy: Ojciec i Syn i Duch (wi!ty. W: Amen.
K: Id)cie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech b!d# dzi!ki.
 
Marek Fia'kowski OFMConv
 
 
DZIE! DZIEWI'TY - maryja pod krzy(em
wst!p do mszy %wi!tej
Od znaku krzy$a rozpocz!li%my eucharystyczne spotkanie, kolejne w ramach nowenny przed Uroczysto%ci#
Niepokalanego Pocz!cia. A pod krzy$em sta'a Matka...; by%my byli godni stan#& obok Niej i czerpa& z owoców M!ki
Jej Syna, uznajmy przed Bogiem, $e jeste%my grzeszni...
 
homilia [16]
1. Jak$e bogat# w tre%& jest dzisiejsza krótka perykopa z Ewangelii wg %w. Jana (J 19, 25-27). Oto mamy rozwa$y&
do%wiadczenie Matki - Mater Dolorosa. Rozpocz!li%my tegoroczne spotkania nowennowe przed jutrzejsz#
uroczysto%ci# od sceny zwiastowania. Pe'ne uniesienia "fiat" z tego dnia "wykona'o si!" pod krzy$em.
A obok krzy$a Jezusowego sta'a Matka... Daremnie by Jej szuka& w pobli$u Jezusa, gdy gromadzi'y si! wokó'
Niego t'umy, by Go s'ucha&; kiedy w uniesieniu wo'ano za Nim "Hosanna" - na ulicach Jerozolimy. Ale gdy ta sama
Jerozolima Go oplu'a, wyrzuci'a za mury, wystawi'a na po%miewisko na placach, wreszcie na Wzgórzu Czaszek,
wtedy Ona jest; i pozostaje przy Nim.
2. Sta'a... Sta& w tradycji poga"skiej, judaistycznej, ale i chrze%cija"skiej oznacza dawa& wyraz godno%ci swej i
bli)niego. W Ksi!dze Powtórzonego Prawa (10, 8) czytamy, $e ca'e pokolenie Lewiego zosta'o powo'ane, aby sta&
przed Panem, czyli by pe'ni& przed Nim s'u$b!. W Pierwszej Ksi!dze Królewskiej (12, 6) mamy informacj!, $e król
Saul siedzia' w Gibea na wzgórzu, a otaczali go stoj#c jego s'udzy. Staje si! wi!c zrozumia'ym, $e je%li wobec
w'adcy ziemskiego okazuje si! cze%& przez pozycj! stoj#c#, to tym bardziej winna by& ona zachowywana wobec
Tego, który "Panem jest panów i Królem królów" (Ap 17, 14). Prorok Micheasz "widzia" Pana siedz&cego na swym
tronie, a sta"y przed Nim po Jego prawej i po lewej stronie wszystkie zast#py niebieskie" (1Krl 22, 19); podobnie
widzia' Daniel (Dn 7, 10).
Postaw! stoj#c# zajmowali tak$e anio'owie. Zachariasz po wej%ciu do %wi#tyni, w której mia' z'o$y& ca'opalenie
ujrza' anio'a stoj#cego "po prawej stronie o"tarza kadzenia" (*k 1, 11). Równie$ anio' oznajmuj#cy pasterzom, $e
narodzi' si! Chrystus - przyst#pi' do nich, a wi!c podszed' i stan#' (*k 2,9).
Sam Jezus w synagodze, gdy mia' odczyta& fragment z proroctwa Izajasza, tak$e powsta' (*k 4, 16). Dlatego
podczas liturgii S'owo Bo$e czytamy w pozycji stoj#cej; równie$ s'uchaj#cy powstaj#, by z nale$nym szacunkiem
przyj#& s'owa Ewangelii. W wielu innych miejscach wspólnej modlitwy wstajemy, by lepiej otworzy& si! na Boga,
podda& Jego 'asce i s#dowi (Mk 11, 25), wyrazi& gotowo%&: "Oto ja, po$lij mnie!" (Iz 6, 8).
 
3. Prymas Tysi#clecia - kard. Stefan Wyszy"ski - w jednej z homilii mówi', $e dobrze czyni# ludzie, gdy staraj# si!
wej%& w uczucia Maryi stoj#cej pod krzy$em, by je odtworzy&. Pisze o Niej poeta Wojciech B#k:
"Tak sta& przy krzy$u - to na krzy$u kona&
I czu& w swym ciele ca'# m!k! Cia'a -
Zwieszone by'y Jej wiotkie ramiona,
A przecie$ nie Ona na krzy$u wisia'a!
I czu'a cierni p'omie", pr!gi biczów
I mi!%nie darte konania ci!$arem,
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I smutek (...) szat, drwin! zbrodnicz#,
I $ar spragnionych ust - i wielk# wiar!.
Bo wszyscy mogli w#tpi& - tylko Ona
Tej m!ki zna'a na wieki zwyci!stwo (...)"
 
Wiedzia'a czemu s'u$y M!ka Syna, dlatego ból jej nie przygniót', nie by' rozpacz#, lamentem. Ju$ %w. Anzelm pisa',
$e "nie dar'a szat na sobie z nadmiaru bólu, nie dopomina'a si! o zemst! u Boga, nie wyrywa'a sobie w'osów z
g'owy, nie krzycza'a. O nie! Sta'a pod krzy$em prosto, opanowana, silna. Oczy nape'nione 'zami, serce pe'ne
cierpienia, prawdziwy wzór, jak my mamy znosi& %mier& najbli$szych".
Sta'a... Sta& oznacza wi!c by& m!$nym, wytrwa'ym mimo cierpie" i bólów, bo widz#cym cel i czuj#cym blisko%&
tego, kogo si! kocha. A wi!c uczmy si! od Niej sta& w blisko%ci Jezusa i przyznawa& si! do Niego, nie tylko w
dobrych, ale i w z'ych czasach. Ona nie l!ka'a si! sta& "obok krzy$a" w'a%nie wtedy, kiedy by' on miejscem
po%miewiska i ran.
Sta'a obok krzy$a... Dok'adniej: obok Ukrzy$owanego. Trwa'a przy Ukrzy$owanym. Sta& przy kim% w chwili
najwy$szego opuszczenia, bole%ci oznacza te$ wspó'czucie, podtrzymywanie na duchu, gotowo%& do pomocy i jej
niesienie, wierno%& a$ po %mier&; krótko mówi#c - to ofiarowa& mu siebie.
Przed laty, u wybrze$y Irlandii Pó'nocnej, nurkowie dotarli do statku, le$#cego na dnie morza od 400 lat. W%ród
odkrytych skarbów znajdowa' si! %lubny pier%cie". Po oczyszczeniu go zauwa$ono wygrawerowan# d'o" z sercem i
napisem: "Nie mam ci nic wi!cej do zaofiarowania". Tak móg' powiedzie& do cz'owieka Chrystus, który przyj#'
"kielich krwawej m!ki" dla naszego zbawienia; nie mam ci nic wi!cej do zaofiarowania ni$ siebie. To samo mówi na
Kalwarii Maryja: do Syna - nie mam Ci nic wi!cej do zaofiarowania w tej chwili ponad t! obecno%&; do nas: nie
mam dla ciebie nic wi!cej do zaofiarowania jak Syna.
Maryja trwa przy Ukrzy$owanym. Wierzy Jego s'owom. Tak$e tym, $e b!d#cy obok Niej Jan potrzebuje Jej: "Oto
Syn Twój", pomy%l o nim. Ale i ty Synu wiedz: "Oto Matka Twoja". Patrz na Jej cierpienie, nie pozostawiaj Jej
samej.
I Maryja, i Jan wierz# s'owom Jezusa, Jego pos'annictwu mi'o%ci. Dlatego ucze" wzi#' j# do siebie, sw# Matk!, i
czyni to ka$dy prawdziwy ucze" Chrystusa, tak czyni Ko%ció' - Matka.
Dzisiaj Maryja tak$e stoi blisko, gdy cierpi# Jej dzieci; jest wzorem dla nas, dla Jezusowego Ko%cio'a, wzorem dla
ucznia, który wiernie idzie za Mistrzem i niesie swój krzy$.
 
Drodzy moi!
Umie& sta& pod krzy$em - to jest cnota Maryi i cnota Jej dzieci. Módlmy si! o t! cnot!, wzrastajmy w niej,
zapatrzeni w przyk'ad Matki Bolesnej, zas'uchani w Jej rad!: czy"cie wszystko, co mówi wam mój Syn, a wi!c
$yjcie Jego Ewangeli#. Wówczas te$ b'ogos'awionymi b!dziecie i b'ogos'awionymi nazywa& was b!d#. Amen.
 
modlitwa wiernych
Maryjo, stoj#c pod krzy$em Jezusa, sta'a% si! Matk# wszystkich, za których Twój Syn odda' $ycie. Wo'amy do
Ciebie:
Módl si# teraz, Matko Ko$cio"a
 
1. Za Ojca %w. Jana Paw'a II w jego ciernistej drodze jako pasterza ca'ego %wiata - Módl si# teraz, Matko Ko$cio"a.
2. Za wszystkich biskupów i kap'anów, aby wiernie wype'niali swoje powo'anie duchowego ojcostwa - Módl si#
teraz, Matko Ko$cio"a.
3. Za ludzi ca'ej ziemi, aby poczucie braterstwa jednej rodziny wprowadzi'o trwa'y pokój mi!dzy narodami - Módl si#
teraz, Matko Ko$cio"a.
4. Za naszych braci od'#czonych, aby mi'o%& do Ciebie, Maryjo, sta'a si! dla wszystkich )ród'em pojednania - Módl
si# teraz, Matko Ko$cio"a.
5. Za b!d#cych w $yciowym cierpieniu, by nauczywszy si! od Ciebie odkrywa& krzy$ Twego Syna, nie%li go
odwa$nie za grzechy w'asne i ca'ego %wiata - Módl si# teraz, Matko Ko$cio"a.
6. I nam rozszerz serca, aby%my docierali z $yczliw# pomoc# do ludzi z naszego %rodowiska, by%my pocieszali
cierpi#cych, spieszyli z ratunkiem nieszcz!%liwym i w'#czali wszystkie swoje cierpienia w ofiar! Twojego Syna -
Módl si# teraz za nami, Matko Ko$cio"a.
 
Bo$e, zechcia'e%, aby Matka stoj#c pod krzy$em Syna z'#czy'a si! z Nim w zado%&uczynieniu za grzechy ca'ego
%wiata; spraw, prosimy, aby Ofiara Krzy$a dla nikogo z nas nie pozosta'a daremn#. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
 
komentarz przed ojcze nasz
"Ojcze, w r#ce Twoje powierzam ducha mojego" - wo'a' Chrystus. Wcze%niej jednak powierzy' Ko%cio'owi Maryj!,
pouczy' nas o Ojcu, pozostawi' wzór modlitwy. Zanie%my j# teraz wraz z Maryj# - T# z Góry Kalwarii i z
Wieczernika, umocnienia darami Ducha %wi!tego. Pro%my o nie dla nas i ca'ego %wiata, w przededniu Wielkiego
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Jubileuszu Odkupienia.
komentarz przed znakiem pokoju
Królowo pokoju, zwiastowanego ludziom dobrej woli...
Pe'na prawdy, sprawiedliwo%ci i doskona'ej wolno%ci przez ca'kowite oddanie si! Bogu...
Królowo zgody! Matko zatroskana o pokój %wiata! (...)
Zechciej sk'oni& nasz umys', serce i wol! do zgody z Bogiem i z samym sob#,
do wspó'pracy z bli)nimi,
do wiary w twórcz# moc i pot!g! dobrej woli cz'owieka (...)
Naucz nas rozwija& w sobie pe'ni! s'owa Bo$ego, by Jego dzia'anie w nas mog'o umacnia& pokój w sercach
naszych i spo'eczno%ci ludzkiej.
Uczyniwszy t! modlitw! swoj#, w szczerym otwarciu umys'u i serca, przeka$my sobie znak pokoju.
komentarz przed b'ogos'awie"stwem
Bóg Ojciec zechcia', aby Ko%ció' pocz#' si! podczas Krzy$owej Ofiary Jezusa, przy wspó'udziale Jego Matki.
Wracajmy do domu z b'ogos'awie"stwem Trójcy %wi!tej, przyzywajmy teraz i z'#czonym ze znakiem krzy$a Jezusa,
pod którym sta'a Jego Matka. W'asnym $yciem nie dodawajmy Jemu i Jej cierpie". Przeciwnie: niech Pan da nam
'ask# ofiarnego oddania si! do pomocy Matce Ko%cio'a w rodzeniu dla Królestwa Chrystusowego nowych dzieci
Bo$ych.
 
Wies'aw Bar OFMConv
 
 
UROCZYSTO)* NIEPOKALANEGO POCZ&CIA
NAJ)WI&TSZEJ MARYI PANNY
 
wst!p do mszy %wi!tej
W czasie adwentowego oczekiwania na narodzenie Jezusa Chrystusa oddajemy cze%& Matce Bo$ej w uroczysto%&
Jej Niepokalanego Pocz!cia. Podczas dzisiejszego %wi!ta dzi!kujemy wszechmocnemu Bogu, $e obdarowa' Maryj!
%wi!to%ci# i pe'ni# 'aski ju$ od pierwszego momentu Jej $ycia. Patrz#c na nasz# Niepokalan# Matk! na%ladujmy Jej
g'!bok# wiar!, uleg'o%& wobec natchnie" Ducha (wi!tego i pokor! z jak# wype'nia'a wol! Bo$#.
 
homilia
Ojciec profesor Celestyn Napiórkowski, znany polski ekumenista i mariolog, franciszkanin, wyst!puj#c kilka lat temu
w audycji radiowej opowiada' o nast!puj#cym wydarzeniu z egzaminu. Pyta' kiedy% studentów, by wyja%nili dogmat
Niepokalanego Pocz!cia NMP. Jedna ze studentek powiedzia'a, $e Maryja jest Niepokalana, to znaczy, uwolniona
przez Boga od grzechu pierworodnego. Taka odpowied) nie w pe'ni usatysfakcjonowa'a profesora, który od
studentów teologii wymaga wi!kszej precyzji i dok'adno%ci w przedstawianiu prawd wiary. Chc#c podpowiedzie&
studentce, w którym miejscu jest nieprawid'owo%& w jej odpowiedzi, zapyta' jeszcze raz: "uwolniona" czy
"ustrze$ona"? I kiedy pad'a pad'o kolejny raz "uwolniona", to nie móg' postawi& dobrej oceny pytanej osobie [17].
1. Mo$emy si! zapyta&: czy to rozró$nienie pomi!dzy "uwolniona" a "ustrze$ona" jest wa$ne?, a mo$e jest to tylko
czepianie si! nieistotnych szczegó'ów? Otó$ w definicji dogmatycznej o Niepokalanym Pocz!ciu NMP
sformu'owanej przez papie$a Piusa IX w 1854 roku Ko%ció' podaje, $e Maryja "od pierwszej chwili swego pocz!cia
(...) zosta'a zachowana nietkni!ta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego". Zachowa&, ustrzec to s'owa
synonimiczne, kluczowe dla dogmatu mówi#cego o tym, $e w $yciu Matki Bo$ej nie by'o takiej chwili, w której
podlega'aby grzechowi pierworodnemu. Nie ma tu mowy o uwolnieniu. Kto bowiem twierdzi, $e Maryja zosta'a
uwolniona nie rozumie istoty sprawy. Bóg J# uchroni' i od pierwszej chwili pocz!cia, jeszcze w 'onie matki moc#
Ducha (wi!tego uczyni' J# %wi!t# ze wzgl!du na przysz'e zas'ugi Jej Syna Jezusa Chrystusa.
Cz!sto ludzie nie rozumiej# poprawnie dogmatu o Niepokalanym Pocz!ciu NMP. I wcale nie dotyczy to kwestii
szczegó'owych lecz podstawowych i zasadniczych. Niektórzy myl# tu Maryj! z Jezusem, my%l#c, $e dogmat
dotyczy pocz!cia Jezusa z Ducha (wi!tego w 'onie Maryi. Tymczasem jest to prawda o Wcieleniu, o tym, $e Syn
Bo$y sta' si! cz'owiekiem za spraw# Ducha (wi!tego. Inni znowu s#dz#, $e Maryja zosta'a pocz!ta w jaki%
cudowny sposób. Tymczasem Jej pocz!cie jest najzwyklejsze, takie jak innych ludzi, z konkretnych rodziców -
Joachima i Anny. Dogmat dotyczy natomiast jedynie Bo$ej interwencji w zachowanie Maryi ju$ w pierwszym
momencie Jej $ycia, tzn. od pocz!cia, uchronienie od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.
 
2. Nie s#d)my te$, $e $ycie Maryi wybranej przez Boga na Matk! Syna Bo$ego by'o dzi!ki temu 'atwiejsze lub
bezproblemowe. Otó$ nie. Jak czytamy w Ewangeliach Maryja do%wiadcza'a cierpienia tak jak ka$dy cz'owiek,
zw'aszcza wtedy, gdy ucieka'a z Józefem i ma'ym Jezusem do Egiptu, lub wtedy, gdy towarzyszy'a pod krzy$em
umieraj#cemu Chrystusowi.
Nie my%lmy te$, $e 'atwiejsza by'a Jej wiara, skoro przebywa'a w takiej blisko%ci Syna Bo$ego. Papie$ Jan Pawe' II
w maryjnej encyklice Redemptoris Mater stwierdzi', $e Maryja do%wiadcza'a równie$ pó'cieni wiary, a nawet kenozy,
to znaczy wyniszczenia i uni$enia we wierze, szczególnie wtedy, gdy patrzy'a na m!k! i %mier& Chrystusa. Pomimo
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tego do%wiadczenia nie zw#tpi'a w Bo$# wszechmoc i ka$dy dzie" Jej $ycia by' pielgrzymowaniem we wierze. W
czasie zwiastowania przyj!'a Bo$# propozycj! i z g'!bok# wiar# realizowa'a j# w ca'ym swoim $yciu, pe'nym
zwyczajnych problemów i k'opotów.
 
3. Czego mo$emy nauczy& si! od Maryi spogl#daj#c w dzisiejsz# uroczysto%& na Niepokalan# Dziewic!? Przede
wszystkim tego, $e samo wybranie do wielkich dzie' (nawet Bo$ych), nie zwalnia nikogo od w'asnego wysi'ku i
wspó'pracy z 'ask# nadprzyrodzon#. Niech Maryja b!dzie nam w tym wzorem. Na%ladujmy Jej zawierzenie Bogu i
jej uleg'o%& wobec Bo$ych planów. Nie traktujmy naszego zdobywania %wi!to%ci, jako czego% bardzo odleg'ego.
Pami!tajmy, $e %wi!to%& zdobywamy tu na ziemi, codziennym trudem, prac# i modlitw#. (wi!ci $yj# po%ród nas,
nosz# ubrania podobne do tych, które my nosimy, tak jak my potrzebuj# odpoczynku i czasami boli ich g'owa. S#
zwyk'ymi lud)mi, którzy wiar! traktuj# na serio i ka$dego dnia wcielaj# w $ycie przykazanie mi'o%ci Boga i bli)niego.
"(wi!ci w swych codziennych objawieniach nie maja do przekazania nam wstrz#saj#cych tajemnic. Po prostu
powiadamiaj# nas, $e Bóg chcia'by równie$ z nami przeprowadzi& do%wiadczenie. +e pragn#'by spróbowa& jeszcze
raz..."
Dzisiejsza uroczysto%& ka$e nam równie$ zastanowi& si! nad nasz# wiar#. Musimy pyta& siebie, czy w naszych
modlitwach zanoszonych do Maryi nie przyzwyczaili%my si! tylko do przedstawiania jedynie pró%b? Czy zbyt 'atwo
nie rezygnujemy z na%ladowania tych szlachetnych cnót, które dostrzegamy w Niepokalanej Matce? Patrz#c na
Maryj! widzimy Jej pi!kn# i odwa$n# wiar!. I w'a%nie tak# wiar! chciejmy kszta'towa& w nas samych. Maryja jest
naszym wzorem zawierzenia Bo$ej Opatrzno%ci, Jej wiar! porównuje si! cz!sto do wiary Abrahama, który uwierzy'
wbrew ludzkiej nadziei. Ona doskonale potrafi'a realizowa& w $yciu to, co by'o tre%ci# Jej modlitwy i wiary. Uczmy
si! od Niej, by nasza pobo$no%& nie ogranicza'a si! tylko do pacierza i pami!tania o Bogu w trudnych sytuacjach,
ale by z naszej wiary wyp'ywa'y dobre czyny, by na co dzie" nie brakowa'o nam ewangelicznego zdecydowania.
Amen.
 
modlitwa wiernych
W uroczysto%& Niepokalanego Pocz!cia Naj%wi!tszej Maryi Panny zano%my nasze pro%by do Boga, aby przez
wstawiennictwo Maryi umacnia' nas swoj# 'ask#:
 
1. Razem z Maryj#, któr# Bóg zachowa' od grzechu pierworodnego, pro%my, by Ko%ció' przez sakramenty uobecnia'
zbawcze misteria Chrystusa.
2.  Razem z Maryj#, któr# Bóg zachowa' od grzechu pierworodnego, pro%my, by papie$, biskupi, kap'ani i diakoni
niestrudzenie g'osili s'owo Bo$e wszystkim ludziom.
3. Razem z Maryj#, któr# Bóg zachowa' od grzechu pierworodnego, pro%my, by w naszych rodzinach panowa'a
wzajemna $yczliwo%&, dobro& i mi'o%&.
4. Razem z Maryj#, któr# Bóg zachowa' od grzechu pierworodnego, pro%my, by matki spodziewaj#ce si! dziecka z
rado%ci# przyj!'y nowe potomstwo jako Bo$y dar.
5. Razem z Maryj#, któr# Bóg zachowa' od grzechu pierworodnego, pro%my, by m'odzie$, która jest nadziej#
Ko%cio'a dojrzewa'a do pe'ni chrze%cija"stwa.
6. Razem z Maryj#, któr# Bóg zachowa' od grzechu pierworodnego, pro%my, by zmarli nasi braci i siostry osi#gn!li
szcz!%cie przebywania z Bogiem.
 
Bo$e nasz i Ojcze, który uczyni'e% Maryj! Niepokalan# Matk# Twego Syna, wys'uchaj nasze modlitwy, które
zanosimy do Ciebie w Duchu (wi!tym. Który $yje i króluje na wieki wieków. Amen.
 
komentarz przed ojcze nasz
W modlitwie "Ojcze nasz" uwielbiamy w Bogu Ojcu %wi!to%& powtarzaj#c s'owa "%wi!& si! imi! Twoje". W
dzisiejszej liturgii towarzyszy nam Niepokalana Dziewica, która jest dla nas doskona'# nauczycielk# modlitwy.
Powtarzaj#c s'owa, których nauczy' nas Pan Jezus wpatrujmy si! w Maryj! i uczmy si! od Niej ws'uchiwania si! w
s'owo Bo$e.
 
komentarz przed znakiem pokoju
"Pokój zakwitnie, kiedy Pan przyb#dzie" - tak uczy nas Pismo %wi!te. I rzeczywi%cie, tam gdzie w sercu cz'owieka
obecny jest Chrystus, tam ro%nie i rozszerza si! dar pokoju. Maryja Niepokalana jako nowy cz'owiek, jest
zwiastunk# tego daru, który przynosi Ksi#$! Pokoju do naszych serc.
 
komentarz przed b'ogos'awie"stwem
Uroczysto%& Niepokalanego Pocz!cia Naj%wi!tszej Maryi Panny pozwoli'a nam kolejny raz razem z Maryj# pochyli&
si! nad niezg'!bionymi tajemnicami Bo$ych planów. Towarzyszy'a nam Maryja jako nasza siostra w wierze, bo
wszyscy pochodzimy od Adama. Wobec Niej czujemy si! jak prawdziwi bracia i siostry. Dlatego z Ni# chcemy
wspólnie przemienia& %wiat we wspólnot! braterstwa i mi'o%ci.
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