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Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

 

Wchodząc w tajemnicę zwiastowania zatrzymajmy się nad czystą miłością 
młodziutkiej Maryi, na Jej spojrzeniu przepełnionym pragnieniem 
służenia Bogu i ludziom. Miłość do Boga wypełniająca Jej serce, ogarniała 
również każdego człowieka. Maryja miała otwartą wolę na stałą obecność 
Boga w Jej życiu. Duch Święty "znalazł" w Niej przygotowane miejsce dla 
Syna Bożego, który objawił człowiekowi prawdę o Bożej miłości.  

  

Nawiedzenie świętej Elżbiety 

 

Prawda o Bożej miłości, objawia nam prawdę o człowieku. Nikt nie może 
wiedzieć, kim jest, jeśli nie odniesie siebie samego do Jezusa Chrystusa. 
Jego doskonałość ma być wzorem chrześcijańskiego życia. Maryja nosząc 
Syna Bożego w swoim łonie, odczuwa troskę o Elżbietę, która potrzebuje 
pomocy. Jej wybraństwo przez Boga nie zwalnia Jej od odpowiedzialności 
za innych. Wręcz przeciwnie. Maryja daje przykład, że każda praca 
wykonywana w duchu ofiary składanej Bogu, uświęca życie przez Jego 
żywą obecność w naszej codzienności. 

  

Narodzenie Pana Jezusa 

 

Człowiek ma przez Stwórcę wpisaną tęsknotę za Bogiem i Jego 
doskonałością, a będąc skażony grzechem, niejednokrotnie obdarza 
uczuciami to, co jest w stanie dostrzec zmysłami. Skłonny jest 
przyjmować za prawdę to, co powszechne. W takiej postawie Jezus 
Chrystus jeszcze nie narodził się naprawdę. Boża doskonałość jest 
ograniczana przez ludzką wyobraźnię. Dopiero Jego prawdziwa obecność, 
wskazuje drogę do wolności. Bóg uwalnia nas od siebie samych, bo tą 
przestrzeń pragnie wypełnić swoją miłością. 

  

 



Ofiarowanie w świątyni 

 

Ofiarowanie oznacza zawierzenie i oddanie siebie samego na służbę Bogu. 
Pełne ofiarowanie siebie Bogu, otwiera proces jednoczenia woli 
Przedwiecznego z wolą człowieka. Bóg daje łaskę, by człowiek odkrywając 
swą grzeszność, dążył do tego, co w niebie, łamał ziemskie stereotypy, 
uwalniał od nieautentyczności. W ten sposób oddajemy Bogu to, co do 
Boga należy. 

  

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 

 

Odnajdywanie Boga oznacza stałe zaangażowanie w poszukiwanie 
Prawdy, która dotyczy kondycji grzesznego człowieka. Bóg w Trójcy 
Jedyny przychodzi w pomocą człowiekowi, aby uratować jego życie przed 
bezsensem, rozpaczą, jak również wyzwolić z egoizmu, pychy, ślepoty 
duchowej, którą rodzą zmysły i rozum. Odnaleźć Jezusa tzn. odkryć Boga 
we własnym wnętrzu, napełniać się Jego Słowem, żyć Jego pokojem i 
obdarowywać innych Jego bezinteresowną miłością; w tej miłości trwać i 
dawać jej świadectwo. 

  
 

 


