W

jednej z piosenek do Matki Boskiej

śpiewamy: „Maryjo, milcząc, czekałaś, kiedy
Dobry Bógdaruje światu Słowo Swe – Twojego
Syna, do naszych serc z miłością przyjąć
dopomóż nam! – te słowa przypominają mi wielką
tajemnicę świąt Bożego Narodzenia, do których
przygotowujemy się duchowo w trwającym już
Adwencie. Codzienne roraty przypominają nam
Matkę Boską i Jej oczekiwanie na narodziny Jezusa.
Patrząc na Jej przykład, możemy uczyć się, jak
przygotować duszę dla Boga, jak przyjąć Jezusa do swojego codziennego
życia, aby zawsze czuł się kochany, potrzebny i nigdy nie pozostał
bezdomny na progu naszego serca!

Kiedy archanioł Gabriel przybył do Maryi, aby przekazać Jej wielkie

marzenie Boga o narodzinach Jezusa na ziemi, nazwał Ją pięknym
imieniem – „Pełna łaski”. Dziś wiemy, że te słowa oznaczają, że Maryja
jest Niepokalana, czyli wolna od każdego grzechu – nawet pierworodnego!
„Pełna łaski” to również określenie serca Maryi wypełnionego Bożą
miłością. Ona kochała Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich
swoich sił, i dlatego zgodziła się zostać kochającą mamą nie tylko dla
Jezusa – Syna Bożego, ale także dla wszystkich ludzi. Miłość i troska
wypełniały życie Maryi na ziemi, a teraz z nieba Matka Boska otacza
opieką wszystkich wzywających Jej pomocy.
Co roku 8 grudnia obchodzimy święto Matki Bożej Niepokalanej. W
tym dniu ze szczególną miłością spoglądamy na Jej cudowny medalik z
wypisaną modlitwą. Warto ją codziennie powtarzać: „O Maryjo bez
grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy”. Św. Maksymilian Maria Kolbe– wielki Polak i czciciel Maryi –
prosił Ją w modlitwie: „Pozwól mi chwalić Cię,
Panno przenajświętsza; pozwól, bym własnym
kosztem Cię chwalił; pozwól, bym przyniósł Ci
taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł
(...). W Tobie jednej bez porównania
bardziej uwielbiony stał się Bóg niż we
wszystkich świętych swoich ! "
Św. Maksymilian całe życie rzeczywiście
poświęcił Maryi. Jej zawierzał wszystkie sprawy i
wydarzenia. Nigdy się nie zawiódł na Jej
pomocy. To właśnie w szkole Maryi nauczył się największej miłości do
Boga i człowieka – podczas II wojny światowej dobrowolnie oddał życie za
innego więźnia.

Rok 2011 został w Polsce ogłoszony Rokiem św. Maksymiliana
– myślę, że jest to dobra okazja dla nas wszystkich, aby dzięki Jego
przykładowi i pomocy jeszcze bardziej pokochać Niepokalaną i pomóc Jej
ratować świat od zła – aby Miłość zamieszkała naprawdę pośród nas!

Czy wiesz, ze św. Maksymilian Maria Kolbe:
• w Polsce i w Japonii założył sanktuaria na cześć Maryi,
gdzie działają klasztor i wydawnictwo: Niepokalanów i
„japoński Niepokalanów” – Mugenzai no Sono
• wydawał pismo „Rycerz Niepokalanej”, które ukazuje
się do dziś i jest tłumaczone na ponad20 języków
• w 1917 roku założył w Rzymie Rycerstwo
Niepokalanej, do którego należą dziś ponad 4 miliony
ludzi na całym świecie – dorosłych i dzieci
• w Niepokalanowie założył Ochotniczą Straż Pożarną, której
strażakami są sami bracia franciszkanie – do dziś pomagają oni ludziom w
posłudze ratowania życia.

