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KATECHIZM 

Maryja, nazywana w Ewangeliach 
"Matką Jezusa" już przed 
narodzeniem swego Syna 

jest ogłoszona przez Elżbietę, 
pod natchnieniem Ducha 

Świętego, "Matką mojego Pana". 
Istotnie, Ten, którego poczęła jako 
człowieka z Ducha Świętego i który 

prawdziwie stał się Jej Synem 
według ciała, nie jest nikim innym 
jak wiecznym Synem Ojca, drugą 

Osobą Trójcy Świętej. Kościół 
wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście 

Matką Bożą (Theotokos). 
KKK 495 

Istotnie, Maryja Dziewica... jest 
uznawana i czczona jako prawdziwa 

Matka Boga i Odkupiciela... 
co więcej, jest „również Matką 

członków (Chrystusa)... ponieważ 
swoją miłością współdziałała w tym, 

by w Kościele rodzili się wierni, 
którzy są członkami owej Głowy" 

KKK 963 

NAUCZANIE 

Pobożność ludu chrześcijańskiego 
zawsze uważała narodziny Jezusa 
i  boskie macierzyństwo Maryi 
za dwa aspekty tej samej tajemnicy 
wcielenia Słowa Bożego, toteż 
nigdy nie postrzegała Bożego 
N a r o d z e n i a j a k o c z e g o ś 
należącego do przeszłości. My zaś 
jesteśmy "współczesnymi" dla 
pasterzy, mędrców, Symeona 
i  Anny i gdy idziemy wraz z nimi, 
jesteśmy pełni radości, gdyż Bóg 
zechcia ł być Bogiem z nami 
i ma matkę, która jest naszą matką. 

(Benedykt XVI) 

SŁOWO PANA 
TEMAT: Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy.

  

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta 
w  Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 
Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą, . 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. 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. Na to Maryja rzekła do anioła: 
Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej 
odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł 
od Niej anioł. 

(Łk 1, 26-38) 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki 
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus 
ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł 
do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: 
Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

(J 19, 25-27)

PISMO 

ŚWIĘTE
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Maryja - Matka Jezusa
 To co wydaje nam się dzisiaj oczywiste, nie zawsze było 
przyjmowane, a wręcz było źródłem wielkich sporów. Kościół 
potwierdza prawdę o Maryja - Matce Boga (Theotokos) 
na soborze w Efezie w 431r. Na soborze Konstantynopolitańskim 
II mówi o Jej dziewictwie i potwierdza to raz jeszcze w 1123r 
na  Soborze Laterańskim używając tytułu „zawsze Dziewica”.  
Papież Pius XI w 1931r ustanawia w kalendarzu liturgicznym 
święto Maryi Bogarodzicielki. Te parę faktów pokazuje nam jak 
trudna jest to prawda. Jak trudno w nią uwierzyć i nią żyć. 
Ta prawda ukazuje nam również, że nie możemy zrozumieć roli 
Maryja bez Jezusa, ani misji Jezusa bez obecności w niej Maryi. 
 Wróćmy myślą do sceny Zwiastowania, kiedy Gabriel odsłania 
przed Nią tajemnicę Jej życia, mówiąc: Pan z tobą. Oznacza to 
wybór, którego Bóg dokonał i któremu jest wciąż wierny. 
Zaakcentujmy: to wybór, którego Bóg nigdy nie cofnie. Odmienia 
to sposób myślenia Maryi o własnym życiu. Skoro Pan jest z Nią, 
może zgodzić się na wszystko, czego On od Niej zażąda. Maryja 
przyjmuje z pokorą swoją rolę w historii zbawienia, ucząc się 
przez całe życie co znaczy kochać Boga i człowieka. 

Maryja - Matka Kościoła
 Tytuł „Matka Kościoła” ujawnia nam najgłębsze przekonanie 
chrześcijan, że przychodzimy do Maryi nie tylko jako do Matki 
Chrystusa, ale również jako Matki wierzących. Ta, którą nazywamy 
Matką zbawienia, Matką życia i łaski, Matką zbawionych i Matką 
żyjących, uznajemy również za Matkę Kościoła. Chodź ten tytuł 
kościół akcentuje mocniej od Soboru Watykańskiego II, to jednak 
swoje źródła ma ewangelii: w zwiastowaniu Maryja zgadza się na 
przyjście Królestwa mesjańskiego, które spełni się w momencie 
narodzenia się Kościoła. W Kanie Galilejskiej przyczynia się 
do wzrostu wiary uczniów w mesjańską moc Jezusa, która staje 
się zalążkiem Kościoła. Pod krzyżem Jezusa Maryja jednoczy się 
z ofiarą Syna. Przyjmując Jana jako syna, przyjmuje życie każdego 
z  nas z macierzyńską miłością. Obecność Maryi na modlitwie 
z uczniami w wieczerniku, ukazuje Jej rolę w rodzeniu się i życiu 
pierwotnego kościoła. „Tam gdzie kościół się modli, tam obecna 
jest Maryja” podpowiada tradycja kościoła. Ona zawsze jak Matka 
„rodzi nas” dla Boga i dla Kościoła. 

Maryja - towarzyszką drogi do Boga
 Pytamy się często: kim jest dla mnie Maryja? Jaką rolę pełni 
w  moim życiu? Jak do Niej się zwracać? Podpowiedzią niech 
będzie fragment traktatu o prawdziwym nabożeństwie 
do  Najświętszej Maryi Panny Ludwika de Montfort: „To, 
co bezwzględnie orzekam o Jezusie Chrystusie, to samo twierdzę 
o Matce Najświętszej. Bo skoro Jezus obrał sobie Najświętszą 
Pannę za nierozłączną towarzyszkę swego życia i śmierci, 
swej  chwały i potęgi w niebie i na ziemi, to Jej udzielił z łaski 
swego Majestatu tychże praw i przywilejów, które On sam 
posiada z natury”. Pragnienie Jezusa, jest pragnieniem Maryi: 
„aby, wszystko zjednoczyć w Bogu”. Ona jako „pełna łaski” chce 
nam towarzyszyć w drodze zbawienia, w drodze zjednoczenia się 
z Bogiem i dzielić się z nami tym, co otrzymała od Boga. 

CZAS DZIELENIA 

P y t a n i a d o r o z w a ż e n i a 
indywidualnego i na czas dzielenia 
w grupach: 
• Kim dla mnie jest Maryja? Jaką 

rolę odgrywa w mojej wierze? 
• Co kryje się za słowami: „Maryja 

jest moją Matką”? 
• Czego dzisiaj mogę nauczyć się 

od Maryi? W życiu prywatnym 
oraz w życiu we wspólnocie 
Kościoła? 

INSPIRACJE 

POSTAĆ MARYI W EWANGELII: 
Matka Syna Bożego: Ga 4,4-5 
Matka Dziewicza: Łk 1,26-38;  
Łk 2,1-10 
Nawiedzenie Elżbiety: Łk 1,39-56 
Proroctwo Symeona: Łk 2,34-35 
Dwunastoletni Jezus: Łk 2,41-52 
Krewni Jezusa: Mk 3,31-35 
Rodzina Jezusa: Mt 13,54-58 
Błogosławienie Maryi: Łk 11, 27-2 
Kana Galilejska: J 2,1-12 
Testament Jezusa: J 19,25-27 
W wspólnocie apostołów:  
Dz 1,12-14 

TRADYCJA 

 Maryja stała się przyczyną 
zbawienia dla całego rodzaju 

ludzkiego, a czyste łono Dziewicy, 
rodzi na nowo ludzi w Bogu 

(św. Ireneusz) 

 Maryjo „Ty jesteś 
Matką usprawiedliwienia 

i usprawiedliwionych. 
Matką pojednania i pojednanych. 
Matką zbawienia i zbawionych”. 

(św. Anzelm) 

KSIĄŻKA 

Ludwik de Montfort „Traktat 
o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny” 

Wilfrid Stinissen 
„Powiedz im o Maryi” 
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