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Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

 

Poczęcie i narodzenie dziecka jest wyrazem zaistniałych więzi. Maryja 
miłując Boga i przyjmując dar poczęcia z Ducha Świętego pragnęła służyć 
Bogu i ludziom poprzez wypełnienie Jego woli. Bóg wybrał Maryję i 
powierzył Siebie samego Jej miłości, opiece i trosce. Wybrał Ją i 
przygotował przez dar Niepokalanego Poczęcia, by w swej czystości i 
niewinności była doskonałym wzorem dla wszystkich ludzi.  

Maryjo, Matko Boga i Matko Kościoła kształtuj nasze serca na wzór 
Twojego serca!  

  

Nawiedzenie świętej Elżbiety 

 

Więzy krwi należą do tych zależności, które sprawiają, że rodzi się w nas 
choćby sympatia wobec bliżej nam nieznanych członków rodziny. Ponad 
nimi górują więzy ducha, których nie ograniczają więzy krwi. Duch 
miłości uwolniony od konkretnych okoliczności i uwarunkowań, które 
mogłyby go ograniczać do najbliższych członków rodziny, swoim 
zasięgiem ogarnia cały Kościół, który wziął początek z doskonałej miłości 
Maryi, służącej w najwyższym stopniu jednocześnie Bogu i ludziom.  

Maryjo, wypraszaj nam u Twojego Syna ducha ofiarnej miłości!  

  

Narodzenie Pana Jezusa 

 

Tak jak dziękujemy Maryi za Jej fiat, tak dziękujmy również św. Józefowi 
za Jego męstwo, odwagę, trud, ofiarę i zdecydowaną postawę wobec Tej, 
która potrzebowała opieki i pomocy, a którą wg tradycji i zwyczajów mógł 
wydać na ukamienowanie. Jakże często współczesny mężczyzna uznaje 
błogosławiony stan swojej małżonki za niepożądany! Ileż trudnych 
momentów, włącznie z decyzją o przerwanie życia nienarodzonego, 
wypływa z woli ojca poczętego dziecka!  



Święty Józefie, patronie rodzin wypraszaj ojcom i małżonkom łaskę 
męstwa i prawdziwej miłości, która troszczy się o najsłabszych i 
bezbronnych.  

  

Ofiarowanie w świątyni 

 

Ofiarowanie jest znakiem zaufania i wyraża pragnienie służenia Bogu. 
Rodzinne problemy nabierają zupełnie innego znaczenia jak również 
znajdują korzystne dla niej rozwiązania, kiedy wszyscy jej członkowie 
pragną żyć dla Boga, czyli składając ofiarę ze swego życia Bogu, 
zapominają o własnych korzyściach. Potrafią świadomie kontrolować i 
przekształcać swój wrodzony egoizm w służbę najbliższym, służąc przede 
w wszystkim Bogu.  

Święta Rodzino z Nazaretu wpieraj nasze wysiłki w budowaniu rodzinnej 
miłości.  

  

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 

 

Trudne sytuacje wpisane są w życie każdej rodziny. Różne są skutki 
decyzji podejmowanych pod wpływem ich przeżyć. Rodzina mocna 
Bogiem zawsze znajdzie w ciężkich chwilach przyczynę do umocnienia 
więzi. Takie sytuacje często są jakby "katalizatorem" przyspieszającym 
proces zbliżania się do Boga i zacieśniania z Nim więzów miłości. W 
rodzinie lub w konkretnym jej członku wzrasta ofiarna miłość, 
solidarność i głębsze zrozumienie Bożych planów. 

Święta Rodzino z Nazaretu bądź wzorem i patronem dla naszych rodzin.  

  
 

 


