Maryja
Gotowa na wszystko, by zmienić swoje życie
1. Modlitwa na rozpoczęcie: 1 dziesiątek różańca - Tajemnica “Zwiastowania NMP”
Rozważanie: Wysłany przez Boga Ojca Archanioł Gabriel, stawia się przed Maryją, oznajmia Jej
plany Boga względem Niej samej. Ma zostać matką Jezusa, matką Boga.
Maryjo, Ty pokazujesz nam, jak w sposób doskonały przyjąć wolę Pana. Przecież miałaś
wątpliwości „A skądże mi to … ” … ale miałaś również wiarę, wiarę doskonałą i zaufanie, że jeśli
przyjmiesz Jego wolę, będą działy się cuda.
Ile razy my, z obawy przed nieznanym, uciekamy od Bożych planów, ile razy się poddajemy nawet
nie próbując …
Naucz nas zaufania Bogu, naucz, jak rozeznać, co jest od Niego, daj odwagę, by pójść za Nim, a
będą działy się cuda również w naszym życiu.
2. Fragmenty do zapoznania się:
•
•
•

Łk 1, 26-38 - Zwiastowanie
J 2, 1-12 - Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej
J 19, 25-27 – Testament z krzyża

3. Metoda aktywizacyjna: mapa myśli - cechy matki (jeśli jest więcej grup – to tworzymy kilka map
myśli)

4. Wstęp do spotkania:
a. Imię Maryja to spolszczona forma hebrajskiego Miriam, które oznacza być piękną,

b.
c.
d.

e.

wspaniałą, umiłowaną przez Boga, przynosić radość. Trzeba wspomnieć, że nosiła to imię
chociażby siostra Mojżesza i Aarona (Wj2, 1-10; Lb 26, 59).
W Polsce jest ponad 336 parafii pod wezwaniem Maryi
Nabożeństwo majowe litanią loretańską
Różaniec i tajemnice, które są poddane ku czci Matki Bożej. Przez tę modlitwę wypraszamy
łask przez wstawiennictwo.
Objawienia Maryi:

Objawienia maryjne stanowią swego rodzaju mistyczny fenomen. Podaje się, że od początku
istnienia chrześcijaństwa, odnotowano nawet 21 000 świadectw nadprzyrodzonego kontaktu z
Matką Bożą, przy czym Kościół na przestrzeni wieków uznał zaledwie 70 z nich.
Pierwsze odnotowane objawienie maryjne na świecie miało miejsce w roku 231 – Matka Boska
ukazać się miała przyszłemu biskupowi, św. Grzegorzowi Cudotwórcy, podając mu m.in. Wyznanie
wiary (Jeden jest Bóg…) oraz istotne wykładnie teologiczne.

5. Co wiemy o Maryi?
a. Kim była?
Maria była z utęsknieniem wyglądana przez rodziców (św. Anna oraz św. Joachim). Zanim doszło
do poczęcia, rodzice dopełnili ślubowań obiecujących oddać potomka na służbę Pana, jeśli tylko się
pojawi.
Urodziła się w Jerozolimie lub Seforis przed 20 r. p.n.e. Zgodnie ze ślubowaniami rodziców Maryja
została w wieku trzech lat oddana na wychowanie kapłanom i niewiastom świątynnym. Później,
gdy podrosła, była szykowana do zamążpójścia. Wybrankiem wskazanym przez Ducha Świętego
został Józef z Galilei.
b. Historia Maryi na podstawie fragmentów Pisma Świętego
• Zwiastowanie
Archanioł Gabriel przybywa do kilkunastoletniej, postnej dziewczyny o imieniu Maryja i pozdrawia
ją słowami: “Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,”. Bądź pozdrowiona oznacza dosł.: "raduj
się", "wesel się", dlaczego? Gdyż jesteś pełna łaski Bożej, znalazłaś upodobanie u Boga. Z tego
powodu Maryja się zmieszała się na te słowa i rozpoczęła rozmyślać.
Gabriel bardzo szybko ją uspokoił “Nie bój się, Maryjo” i przechodzi do konkretów. Wobec tego
wszystkiego zadaje jedno konkretne, logiczne pytanie: “«Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?” - aluzja do tego, że Maryja, aczkolwiek już zaręczona, w chwili zwiastowania nie korzysta
jeszcze z pełni praw małżeńskich i tylko tę sytuację ma na myśli, lub odwołuje się do wcześniej
uczynionego i już obejmującego całe życie Maryi postanowienia trwania w dziewictwie.
Po całej rozmowie mówi tylko jedno zdanie: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według
twego słowa!»
Z pewnością wielu ludzi miało styczność z telefonem wraz z wspaniałą ofertą kupna nowego
odkurzacza, fotowoltaiki, czy nowego dofinansowania. Ludzką reakcją jest wtedy pytanie – “z czym
się to będzie wiązało?” - gdyż wiemy, że będzie miało to swoje konsekwencje. Maryja na całą
rozmowę zadaje jedno logiczne, ważne dla niej pytanie, z czym się to będzie wiązało, co to
oznacza? Jest to pytanie, które zadają ludzie mądrzy, wiedzący, że każda decyzja ciągnie za sobą
określone konsekwencje. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, jak bardzo potrafiła zaufać Bogu,
cała się oddać, nazwała siebie jako “służebnicę Pańską”.
Czego nas uczy? Wyczulenia na głos Boga, zaufania, bezgranicznego powierzenia siebie Bogu,
•

Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej

<<Ten fragment może nam się wydawać bardzo dziwny – Jezus zachowuje się, jakby obawiał się
dokonać znaku, obawiał się upublicznić swoją nadprzyrodzoną moc. Uczynić ją jawną wobec
świata. Dlaczego się tak zachował? Być może dlatego, iż wiedział, czym się to zakończy. Krzyżem na
Golgocie.
Być może to są powody, dla których Jezus pyta: “czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż
jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. I tu zderza się z pełną ufności postawą swojej matki, która
mówi: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”>> ks. Piotr Pawlukiewicz
Maryja jest w stanie wpłynąć na swojego Syna, swoją postawą zaufaniem. Z pewnością nie
wiedziała jakie to będzie miało konsekwencje, lecz Jezus wiedział i mimo wszystko spełnił prośbę
swojej mamy.
Czego nas uczy? Umiejętnego proszenia Boga (Tatuś spełnia nasze wszystkie prośby - Mt, 7, 7-11)
oraz całkowitą wiarę w to, że może ją spełnić.

•

Testament z krzyża

Wspomniany fragment czytamy w Kościele 15 września - dzień po święcie Podwyższenia Krzyża
Świętego - obchodzimy wówczas wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Dlaczego ta ewangelia w taki
dzień? To właśnie Maryja stałą pod krzyżem, na którym konał jej Syn, Jezus Chrystus. Dla
wszystkich zgromadzonych osób wydawał się być koniec. Z pewnością - jak każda matka - wolała
by ona cierpieć. Często w takich chwilach pojawia się pytanie: gdzie jest Bóg? Dlaczego? Myślami
mogła Maryja wrócić do chwili zwiastowania “Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».” Bóg dopełnił swojej obietnicy Jezus zmartwychwstał,
a Ona sama została wniebowzięta.
Nie bez powodu ten fragment jest nazywany testamentem z krzyża. Jezus zwraca się z do swojej
matki i zawierza Nas wszystkich jej macierzyńskiej opiece. Natomiast mówiąc do umiłowanego
ucznia, Jana oddaje - każdemu z Nas osobiście - swoją matkę.
W tekście greckim możemy wyczytać coś więcej niż tylko to, że uczeń “wziął ją do siebie”, lecz, że
wziął do głębi swojego życia, istnienia.
Czego nas uczy? Wytrwałości, zwalczania cierpienia (gdyż wytrwała próbę krzyża), Maryja stałą się
matką nas wszystkich, a my jej dziećmi. Przyjmijmy Maryję do naszego życia, a w szczególności
serca.
6. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
•

•

•

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzona jest w Kościele katolickim
15 sierpnia. Nazywana jest również, zarówno w Polsce, jak i innych krajach, Świętem Matki
Boskiej Zielnej. Jest najważniejszą i najstarszą uroczystością maryjną w kalendarzu
liturgicznym. Upamiętnia wzięcie do nieba Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem. Jest to
święto nakazane, czyli wierni mają obowiązek udziału w Mszy św. w tym dniu.
Określenie Matki Boskiej Zielnej ma swoje źródło w podaniu głoszącym,
że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli w jej grobie kwiaty. Na jego podstawie narodził się
w IX w. zwyczaj poświęcania w dniu uroczystości kwiatów, ziół i kłosów zbóż. Dawniej
wierzono, że takie święcone bukiety mają szczególną moc: zapewniają bezpieczeństwo i
pomyślność w domostwie, chronią od chorób i zarazy oraz mają właściwości lecznicze. Rolnicy,
wracając z kościoła, zostawiali także wiązanki wśród upraw, aby zapewnić sobie urodzaj.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada
1950 r. w Konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus. Prawda ta była jednak od dawna w
Kościele uznawana. Początki święta na Wschodzie, w Palestynie i w Syrii, datuje się na V w.,
natomiast już sto lat później cesarz Maurycy (582-602) polecił obchody uroczystości Zaśnięcia
Matki Bożej w całym Bizancjum. Święto zostało wówczas wyznaczone na dzień 15 sierpnia.

7. Podsumowanie
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest dla nas wszystkich wielkim dniem
radości, nie tylko z tego powodu, że mamy Maryję jako Królową, ale dlatego że jest Naszą Matką
co przypomina nam nie dawno czytany fragment: J 19, 25-27 – Testament z krzyża. Pan Jezus
zwracając się z Krzyża do swojej Matki w osobie Św. Jana zawierzył Jej nas w Świętej
Macierzyńskiej Opiece natomiast kiedy zwrócił się do umiłowanego ucznia Św. Jana oddał nam
Maryję jako Matkę, każdemu z nam osobiście. Warto pamiętać, że wszystko to rozpoczęło się od
bezgranicznego zaufania Bogu w chwili zwiastowania, a później w Kanie Galilejskiej.

Dlatego też Maryja dała nam różaniec, abyśmy tak jak Ona rozważali Słowa i Czyny Jezusa,
ponieważ dzięki temu wytrwała pod Krzyżem. Nieustannie zachowywała w swoim sercu wszystkie
Słowa swego Boga. My dzięki różańcowi możemy wraz z nią rozważać życie Jezusa, Jego Słowa,
zachowywać w sercu i napełniać się łaskami płynącymi z tajemnic Zbawienia. Chwyćmy więc w
nasze dłonie różaniec i tak jak mówił Św. Jan Paweł II „Różaniec jest skarbem, który trzeba odkryć”.
A jest to skarb, który dała nam nasza Matka i Królowa.
✓ Quiz online https://quizizz.com/admin/quiz/626d511d57fa96001d4aa3e8
✓ Quiz papierowo w załączniku 1
Załącznik 1
1. Kto stawia się przed Maryją i oznajmia Jej plany Boga względem Niej samej:
a) Archanioł Michał
b) Archanioł Rafał
c) Archanioł Gabriel
2. Maryja to spolszczona forma hebrajskiego imienia:
a) Marija
b) Miriam

c) Maarja

3. Jaka litania jest odmawiana podczas nabożeństw majowych:
a) Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
b) Litania do Serca Najświętszej Maryi Panny
c) Litania Loretańska do NMP
4. Jak nazywali się rodzice Maryi?
a) Św. Anna / Św. Joachim
b) Św. Małgorzata / Św. Andrzej
c) Św. Marta / Św. Stanisław
5. Gdzie urodziła się Maryja?
a) W Jerozolimie lub Seforis b) W Nazarecie

c) W Galilei

6. Który ewangelista jako jedyny został pod Krzyżem:
a) Św. Łukasz
b) Św. Jan
c) Św. Mateusz
7. Kiedy obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny:
a) 3 maja
b) 8 września
c) 15 sierpnia
8. Co jest skarbem, który trzeba odkryć o którym mówił Jan Paweł II:
a) Różaniec
b) Figurka Maryi c) Szkaplerz
9. Który papież ogłosił Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny dogmatem wiary:
a) Pius XII
b) Leon XIII
c) Paweł VI
10. Jaki pierwszy Znak czyni Jezus w Kanie Galilejskiej?
a) Zamienia wodę w wino b) Karmi tłum
c) Ucisza burzę

