I.
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Gdy Archanioł Gabriel - „mąż Boży” ogłosił Maryi, że Bóg wybrał
ją na Matkę swojego Syna, przyjęła te słowa z lękiem i radością.
Bała się ogromu odpowiedzialności ale zarazem cieszyła z daru
niezwykłego macierzyństwa.
Dziś Archanioł pyta każdego z nas – czy masz odwagę pielęgnować
w sobie pamięć o poległych w Katyniu i Smoleńsku? Czy czujesz
odpowiedzialność za Polskę?
Zanim w sercu odpowiesz Bożemu wojownikowi, poproś Maryję o
światło rozpoznania trudnych spraw Bożych i pomoc w podjęciu
decyzji.

II.
Nawiedzenie św. Elżbiety
Gabriel znaczy po hebrajsku „Bóg jest moją siłą”. Pewnie dlatego
Jego wizyta w Nazarecie zaowocowała najpierw pokornym
wyznaniem „ Niech mi się stanie według słowa Twego” , a potem
rozpaliła w sercu Maryi pragnienie podzielenia się dobrą nowiną
ze św. Elżbietą.
Pomyśl, jakie emocje rodzi w twoim sercu wspomnienie
sakramentu chrztu świętego. Czy masz świadomość, że od tamtej
chwili jesteś nowym stworzeniem, dzieckiem Boga? Polegli w
Katyniu i pod Smoleńskiem też nimi byli. Niech nigdy nie
zabraknie nam wiary w to, że i dla nich Bóg przygotował niebo.
Maryjo, pomóż uczynić nasze serca świątynią Boga, a nie
siedliskiem negatywnych uczuć.

III.

Narodzenie Pana Jezusa

Emmanuel znaczy „Bóg z nami”. Skoro „z nami”, to nie z
wybranymi lecz z całą wspólnotą. Narodził się dla wszystkich i za
wszystkimi tęskni tak samo. Nie narzuca jednak swojej miłości.
Błogosławi tym, którzy są blisko i czeka na powrót tych, którzy
odeszli. Czy już wiesz, gdzie jesteś? Czy twoja droga jest także
drogą Chrystusa? Czy jest na niej Boże światło?

Jezu, to Ty wyrwałeś nas z ciemności grzechu. Ty byłeś światłem
dla tych, którzy we mgły odeszli do Ojca. Bądź uwielbiony w
naszym życiu. Maryjo, bądź naszą betlejemską gwiazdą, wskazuj
nam drogę do Jezusa.

IV.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Ofiarowanie Jezusa w świątyni było aktem pokory, uwielbienia
Boga i wypełnieniem prawa. Nasza obecność w kościele powinna
wypływać z tego samego źródła.
Zapytajmy zatem siebie – czy jest w nas chrześcijańska pokora,
która każe nam uznać w Bogu Przewodnika naszych dusz i
Powiernika beznadziejnych, po ludzku, spraw.
Jezu, Ty znasz nasze troski i nadzieje związane z Polską. Dodaj
sił, byśmy nie zwątpili i nie ustali w drodze.
Maryjo, podpowiedz, co to znaczy mieć nadzieję nawet wbrew
nadziei.
V.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Dwunastoletni Jezus ze zdziwieniem zapytał Józefa i Maryję : „
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do
mego Ojca?” Mimo młodego wieku wiedział, czego Bóg oczekuje od
Syna. Czy wiemy to także my ? Czy traktujemy kościół jako dom
Boży, w którym dojrzewa wiara, hartuje się miłość i dojrzewa
gotowość do wypełnienia testamentu tych, którzy oddali życie za
Polskę?
Jezu, przymnóż nam sił do szukania prawdy, a Ty, Królowo
Polski, bądź z nami w każdy czas, ratuj i wspieraj nas.

