15 wrze?nia: Matki Boskiej Bolesnej
Tekst Ewangelii ( ?k 2,33-35): A Jego ojciec i Matka dziwili si?
temu, co o Nim mówiono. Symeon za? b?ogos?awi? Ich i rzek? do
Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwia? si? b?d?.
A Twoj? dusz? miecz przeniknie, aby na jaw wysz?y zamys?y serc
wielu».
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Dzisiaj, w uroczysto?? Matki Bo?ej Bolesnej, s?yszymy rani?ce s?owa z ust starca
Symeona: «A Twoj? dusz? miecz przeniknie!» (?k 2,35). Zdanie, które w szerszym
kontek?cie nie wskazuje tylko na m?k? Jezusa Chrystusa, ale na Jego dzia?alno??,
która spowoduje roz?am w?ród ludu Izraela, a tym samym wewn?trzne cierpienie
Maryi. W ci?gu publicznej dzia?alno?ci Jezusa, Maryja do?wiadczy?a bólu, widz?c
jak w?adze ludu odrzucaj? Jezusa i gro?? mu ?mierci?.
Maryja, tak jak ka?dy ucze? Jezusa, musi nauczy? si? patrze? na rodzinne relacje w
innym kontek?cie. Ona tak?e, z powodu Ewangelii, musi opu?ci? Syna (Mt 19,29), i
musi nauczy? si? ocenia? Chrystusa nie wed?ug cia?a, cho? przecie? narodzi? si? z
Niej cia?em. Ona tak?e musi ukrzy?owa? cia?o (Ga 5,24), aby mog?a zmienia? si?
na obraz Jezusa Chrystusa. Ale momentem najwi?kszego cierpienia Maryi, w którym
najintensywniej prze?ywa krzy?, jest m?ka i ?mier? Jezusa.
Równie? w bólu, Maryja jest wzorem wytrwa?o?ci w ewangelicznej doktrynie,
bior?c udzia? w cierpieniach Chrystusa z cierpliwo?ci? (Regu?a ?w. Benedykta,
Prolog 50). Tak by?o przez ca?e jej ?ycie, a w szczególno?ci na Kalwarii. W ten
sposób Maryja staje si? wzorem dla ka?dego chrze?cijanina. Przez ?cis?e zespolenie
ze ?mierci? Chrystusa, jest z??czona tak?e z Jego zmartwychwstaniem (Rz 6,5).
Wytrwa?o?? Maryi w bólu podczas realizowania woli Ojca, dostarcza nowego dobra
Ko?cio?owi i Ludzko?ci. Maryja kroczy przed nami po ?cie?ce wiary i pod??ania za
Chrystusem. A Duch ?wi?ty prowadzi nas do uczestnictwa wraz z Ni? w tej wielkiej
przygodzie.

