Niepokalanego Serca Maryi
Tekst Ewangelii ( ?k 2,41-51): Rodzice Jego chodzili co roku do
Jerozolimy na ?wi?to Paschy. Gdy mia? lat dwana?cie, udali si? tam
zwyczajem ?wi?tecznym. Kiedy wracali po sko?czonych
uroczysto?ciach, zosta? Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwa?yli
Jego Rodzice. Przypuszczaj?c, ?e jest w towarzystwie p?tników,
uszli dzie? drogi i szukali Go w?ród krewnych i znajomych. Gdy Go
nie znale?li, wrócili do Jerozolimy szukaj?c Go.

Dopiero po trzech dniach odnale?li Go w ?wi?tyni, gdzie siedzia?
mi?dzy nauczycielami, przys?uchiwa? si? im i zadawa? pytania.
Wszyscy za?, którzy Go s?uchali, byli zdumieni bystro?ci? Jego
umys?u i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili si? bardzo, a Jego
Matka rzek?a do Niego: «Synu, czemu? nam to uczyni?? Oto ojciec
Twój i ja z bólem serca szukali?my Ciebie». Lecz On im
odpowiedzia?: «Czemu?cie Mnie szukali? Czy nie wiedzieli?cie, ?e
powinienem by? w tym, co nale?y16 do mego Ojca?» Oni jednak nie
zrozumieli tego, co im powiedzia?. Potem poszed? z nimi i wróci? do
Nazaretu; i by? im poddany. A Matka Jego chowa?a wiernie
wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

«A Matka Jego chowa?a wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu»
Rev. D. Jordi PASCUAL i Bancells
(Salt, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj obchodzimy pami?tk? Niepokalanego Serca Maryi. Nieskazitelnie czyste
serce, pe?ne Boga, w pe?ni otwarte, aby by? pos?usznym i s?ucha?. Serce, w j?zyku
biblijnym, odnosi si? do najg??bszej cz??ci cz?owieka, z której wyp?ywaj? wszystkie

jego my?li, s?owa i czyny. Co wyp?ywa z serca Maryi? Wiara, pos?usze?stwo,
?yczliwo??, dost?pno??, duch s?u?by, si?a, pokora, prostota, wdzi?czno??, i
nieko?cz?ca si? lista cnót.
Dlaczego? Odpowied? znajdujemy w s?owach Jezusa: «Bo gdzie jest twój skarb, tam
b?dzie i serce twoje» (Mt 6,21). Skarbem Maryi jest Jej Syn i w Nim z?o?y?a ca?e
swoje serce. My?li, s?owa i czyny Maryi maj? swój pocz?tek i cel w kontemplowaniu
Pana i upodobaniu si? Mu.
Dzisiejsza Ewangelia daje nam dobry tego przyk?ad. Po opowiedzeniu sceny o
ma?ym Jezusie, który zgubi? si? i odnalaz? w ?wi?tyni, mówi nam, ?e «Matka Jego
chowa?a wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu» (?k 2,51). ?wi?ty
Grzegorz z Nyssy mówi: «Bóg pozwala si? kontemplowa? osobom czystego serca».
Co chowa Maryja w swoim sercu? Od Wcielenia a? do Wniebowst?pienia Pana
Jezusa do nieba, przez gorzkie godziny w Kalwarii, ma tyle przemy?lanych i
pog??bianych wspomnie?: rado?? z wizyty anio?a Gabriela manifestuj?cego plan
Boga dla Niej, pierwszy poca?unek i pierwsze obj?cie nowonarodzonego Jezusa,
pierwsze kroki swojego Syna na ziemi, patrzenie jak wzrasta? w m?dro?ci i ?asce,
“wspó?udzia?” w weselu w Kanie, nauki Jezusa, Zbawczy Ból Krzy?a, nadzieja na
triumf Zmartwychwstania...
Pro?my Boga, aby?my potrafili mi?owa? Go ka?dego dnia w sposób coraz
doskonalszy, ca?ym swoim sercem, jak dobre dzieci Maryi.

