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„… pełna łaski, Pan z 
Tobą, błogosławiona 
jesteś między niewia-
stami” 

 
Łk 1, 28 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ks. Wacław Depo  

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najstarszych świąt maryjnych w Kościele Chrystuso-

wym. Już w V wieku – kiedy Sobór w Efezie (431) ogłosił dogmat o Macierzyństwie Bożym NMP – ob-

chodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia bazyliki w miejscu narodzenia Matki Bożej. Zaś w wieku 

VII święto to było już znane zarówno w Bizancjum, jak i w Rzymie. Tajemnica narodzin Maryi tchnie rado-

snym przesłaniem, że z Niej, która „znalazła łaskę u Boga”, narodzi się oczekwiany Emmanuel – Zbawiciel 

świata (por. Mt 1, 20-23). 

Przez Chrystusa do Maryi 

Zgodnie z duchem listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae (16 X 2002) - każde święto 

maryjne chcemy przyjąć i przeżywać jako szczególną okazję do „kontemplacji Oblicza Chrystusa w szkole 

Maryi”. Kościół, wpatrując się w Nią jako swój wzór, jest wezwany do naśladowania Jej otwartości na łaskę 

i więź z Trójjedynym Bogiem: Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. A wychodząc od tej największej tajem-

nicy obecności i działania Boga żywego wśród ludzi, odczytujemy na kartach Pisma Świętego, że Jego 

Jednorodzony Syn uczy nas tajemnic swojej niezwykłej Matki. To w Maryi – jak podkreśli Jan Paweł II – 

„poznajemy przemieniającą moc miłości Bożej. W Niej dostrzegamy świat odnowiony w miłości...” (por. 

Ecclesia de Eucharistia, 62). To Ona z kolei „uczy” nas uznawać zbawcze i miłosierne działanie Boga i w 

Jego świetle odczytywać własne drogi powołań i całą ludzką historię. Maryja pomaga nam również interpre-

tować to wszystko, co dziś się wydarza i odnosić do Jej Syna, Jezusa. A będąc nowym stworzeniem ukształ-

towanym przez Ducha Świętego, sprawia, że wzrasta w nas cnota nadziei pokładanej w Bogu na wszelkie 

okoliczności naszego życia. Brak kontemplacji oblicza Maryi, a wraz z nim utrata prawdy o Jezusie Chry-

stusie, który z Niej za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, uniemożliwiają wniknięcie w samą 

tajemnicę miłości Bożej i komunii trynitarnej (por. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, nr 19.125). 

 

Miłość, która wyjaśnia... 

Zazwyczaj o początku swojego życia każdy człowiek wie tylko tyle, ile dowiaduje się z urzędowego świa-

dectwa urodzenia. To „opieczętowane” świadectwo może być wzmocnione relacją najbliższych, czy osób 

obecnych przy narodzinach. Ale mało kto zastanawia się nad tym, że jego biografia nie zaczyna się dopiero 

w dniu urodzenia, czy nawet w momencie poczęcia – ale w miłosnym zamyśle Boga Stwórcy. W Nim bo-

wiem „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. W Bogu samym odnajdujemy nienaruszalny fundament godności 

każdego człowieka. Dlatego na wzór Maryi każdy bez wyjątku człowiek zobowiązany jest odkryć tę praw-

dę, że: „Bóg mnie kocha, to znaczy, że wydobywa mnie z anonimowości stworzenia i czyni mnie kimś je-

dynym, którego On chciał dla mnie samego” (por. Gaudium et spes, 24). Pewną ilustracją tej tajemnicy 

naszego osobistego zaistnienia są słowa zapisane przez Jana Pawła II w medytacji biblijnej: „Kim On jest? 

Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia – On jest Stwórcą. Ogarnia wszystko, 

powołując do istnienia z nicości nie tylko na początku, ale wciąż... Niewypowiedziany. Samoistne Istnienie. 

Jedyny. Stwórca wszystkiego. Zarazem Komunia Osób. W tej Komunii wzajemne obdarowywanie pełnią 

prawdy, dobra i piękna... Wzięliśmy w siebie – na ludzką miarę – to wzajemne obdarowanie, które jest w 

Nim... Żyjemy ze świadomością daru, choć może nawet nie umiemy tego nazwać – być widzialnym zna-

kiem Odwiecznej Miłości...” (por. Poezje zebrane. Tryptyk rzymski, Kraków 2003, s.287.295). 

 

I pomimo iż w źródłach biblijnych nie znajdziemy ani imion rodziców Najświętszej Maryi Panny, ani daty 

czy miejsca urodzenia – to przyjmujemy z wiarą objawioną prawdę, że cała Jej wielkość i niezwykłość 

pochodzi z daru uprzedzającej miłości Boga i wybrania na Matkę Jednorodzonego Syna (por. Łk 1, 26-

28.30-32). Zaś już od II wieku Tradycja poapostolska przekaże nam prawdę, że rodzicami Maryi byli: Jo-

achim i Anna. Inny zaś głos tradycji, w osobie św. Bernarda, doktora Kościoła (+1153), w następujący spo-

sób wysławia tę tajemnicę: „Trzeba było, aby Stwórca ludzi, który miał się narodzić jako człowiek, wybrał 

spośród wszystkich niewiast, albo raczej utworzył, taką Matkę, jaka byłaby godna i Jemu miła... Nie znale-

ziono Jej przypadkiem, w ostatniej chwili, ale od wieków została wybrana, przewidziana i przygotowana 

przez Najwyższego, strzeżona przez aniołów, zapowiedziana przez patriarchów, obiecana przez proroków... 

Dlatego spośród wszystkich poruszeń duszy, spośród wszystkich uczuć i przeżyć, jedynie miłość rozjaśnia 

wszystko i pozwala Maryi – odpowiedzieć swemu Stwórcy wzajemnością, wprawdzie nie równą, ale po-
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dobną...”. 

 

Maryjne „dzisiaj”... 

Święto Narodzenia NMP pozwala nam uświadomić sobie rolę chrześcijańskiego dziedzictwa rodzinnego. 

Ma ono bowiem wielkie znaczenie i może się stać błogosławieństwem zarówno dla dzieci, jak i rodziców. 

W klimacie rodzinnego domu – na podobieństwo domu Joachima, Anny i Maryi – rodzice nie mogą poda-

rować swemu dziecku nic ważniejszego, niż przygotowanie daru jego życia poprzez łaskę osobistej wiary, 

własną modlitwę i zawierzenie siebie we wszystkim Bogu. Wciąż zbyt słabo zakorzeniona jest w nas świa-

domość, że Bóg, który obdarował nas życiem na swoje podobieństwo (por. Rdz 1,28), ogarnia każdego 

człowieka w swoich zbawczych planach, w określonym czasie, miejscu i wspólnocie osób. Dopiero wtedy z 

pogłębioną wiarą, nadzieją i miłością wpatrywać się będziemy w Ikonę Maryi, którą Bóg wybrał w sposób 

szczególny na Powierniczkę i Zwiastuna Dobrej Nowiny dla nas. 

Słowo Boże do medytacji 
 śr – Łk 6, 20-26 Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom 

 cz – Łk 6, 27-38 Przykazanie miłości nieprzyjaciół 

 pt – J 3, 13-17 Krzyż narzędziem zbawienia 

 so – Łk 2, 33-35 Twoją duszę przeniknie miecz 

 n – Mk 8, 27-35 Zapowiedź męki Chrystusa 

 pn – Łk 7, 1-10 Uzdrowienie sługi setnika 

 wt – Łk 2, 41-52 Powinienem być tym, co należy do mojego Ojca 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do 

prowadzenia Kościoła. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęceniem. O roz-

budzenie daru proroctwa i umocnienie diakonii prorockiej. O rozbudzenie daru tłumaczenia języ-

ków, o dar rozeznawania proroctw, o dar jedności we Wspólnocie, o to, aby Duch Święty prowa-

dził spotkania modlitewne. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Ży-

wa Wiara, Fundacja Charismata i inne).  

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin  

i bliskich. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Jutro (12. 09.) odbędą się w Bazylice centralne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Rze-

szowskiej. Zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18:00, której przewodniczyć będzie o. bp Damian 

Muskus OFM, ks. bp Kazimierz Górny, ks. bp Edward Białogłowski, o. Prowincjał Jarosław Kania 

OFM, o. Wiktor P. Tokarski OFM. Również w środę na zakończenie odpustu zapraszamy na godz. 

19:30 na koncert Antoniny Krzysztoń. 

2. Za tydzień (18. 09.) zostanie odprawiona Msza święta dla członków Wspólnoty. Na 18:30 zapra-

szamy na próbę śpiewu do auli bł. Jana Pawła II, a potem na Eucharystię w Bazylice. 

3. Informujemy, że proces rejestracji naszej Fundacji Charismata został zakończony. Posiadamy już 

numer KRS, REGON, NIP, rachunek bankowy. Wkrótce na naszej stronie zostaną umieszczone 

stosowne informacje na jej temat. 

4. Dnia 2 października gościem katechezy audiowizualnej będzie Brygida Grysiak, dziennikarka 

TVN24 zaangażowana w obronę ludzkiego życia. Niedawno wydała książkę, pt. "Wybrałam życie" 

opisującą historie kobiet, które pomimo różnych trudności nie zdecydowały się na aborcję, ale po-

zwoliły swoim dzieciom przyjść na świat. 

5. 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Zainteresowanych prosimy o 

kontakt z animatorką diakoni organizacyjnej Wiesią. 
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