
1.        Zwiastowanie
 
Maryja była pierwszym człowiekiem, który usłyszał dobrą nowinę
o wcieleniu. Zanim jednak ta nowina się urzeczywistniła, zanim
została ogłoszona pozostałym ludziom, trzeba było, aby Maryja
powiedziała „tak”. Każda misja zaczyna się od powiedzenia
„amen” Bożej woli, uwierzenia, że jest ona pełna miłości i
błogosławieństwa. Zaakceptowania Bożego planu, nawet czasem
kosztem wyrzeczenia się własnych pomysłów i ambicji. Prośmy
wraz z Maryją o to, byśmy umieli rozeznawać i przyjmować wolę
Bożą.
 
2.         Nawiedzenie św. Elżbiety
 
Powodów, dla których Maryja udała się do swej krewnej Elżbiety
zapewne było kilka. Jednym z nich było pragnienie podzielenia
się dobrą nowiną. To pragnienie przez wieki ogarniało kolejne
pokolenia wierzących, którzy opuszczali dom i rodzinne strony,
by udać się z dobrą nowiną do tych, którzy jeszcze o niej nie
słyszeli. Prośmy wraz z Maryją o pragnienie dzielenia się wiarą, o
gotowość do opuszczenia bezpiecznej strefy, do wstania z
kanapy, by dzielić się tym, co otrzymaliśmy za darmo z miłości.
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3.       Narodzenie Pana Jezusa
Przy Bożym Narodzeniu aniołowie ogłaszali radość pasterzom,
zwiastując przy tym pokój. Konsekwencją przyjęcia prawdy o Bożym
wcieleniu i zbawieniu jest radość i pokój w sercach. Prośmy wraz z
Maryją o takie serca dla wszystkich, którzy przyjęli dobrą nowinę i
pragną głosić ją dalej, wobec tych, którzy są blisko, i tych, którzy są
daleko.
 
4.         Ofiarowanie Pana Jezusa
Podczas ofiarowania Jezusa w Świątyni starzec Symeon rozpoznał w
niepozornym niemowlęciu Mesjasza, Światłość na oświecenie pogan.
Ile wiary, ale i pokory potrzeba było, by ten doświadczony, sędziwy,
sprawiedliwy starzec rozpoznał swego Zbawiciela w Dziecku ubogich
Rodziców! Prośmy wraz z Maryją o wiarę i pokorę dla całego Kościoła,
by wiernie głosił Chrystusa ubogiego, lecz potężnego, Światłość
narodów, ale i Znak, któremu sprzeciwiać się będą.
 
5.   Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni
W chwili, gdy Jezus zadziwił mądrością uczonych w Piśmie, miał 12
lat. Badacze oceniają wiek Maryi podczas zwiastowania na ok. 13 lat.
Świętości nie liczy się latami, lecz miłością w sercu i gotowością do
przyjęcia woli Bożej. Prośmy wraz z Maryją o młodzieńczy entuzjazm
dla uczniów jej Syna, by niezależnie od wieku byli gotowi pójść za Nim
i głosić dobrą nowinę.
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