odkupieńczej misji Jezusa.
¾¾ Podzielmy się spostrzeżeniami
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1. Jakie konkretne postawy Maryi możemy dostrzec w powyższych
tekstach?
2. Jakie jest oczekiwanie Pana Boga?
¾¾ Indywidualne opinie uczestników
Maryja jest dla każdego wierzącego przykładem słuchania Boga i wypełniania
Jego woli. Gdyby nie Jej zgoda na Boży plan, Zbawiciel nie przyszedłby na ziemię.
Mimo niezwyczajnych okoliczności i niezrozumienia uwierzyła Bogu i powiedziała
„tak” i w ten sposób daje nam światło na nasze codzienne wybory.
¾¾ Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie, abyśmy coraz pełniej czerpali ze skarbca, którym dla
Całego Kościoła jest Maryja
1. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła powierzamy Ci, Panie,
Papieża, biskupów i kapłanów, prosząc aby sami byli ludźmi głębokiego
zawierzenia Bogu i uczyli go tych, do których są posłani.
2. Przez wstawiennictwo Maryi powierzamy Ci, Panie, nasze rodziny i grupy
sąsiedzkie, aby czerpiąc z duchowości Nazaretu opierały swe życie na
Bogu..
3. Przez wstawiennictwo Maryi powierzamy Ci, Panie, każdego z nas, prosząc
byśmy wpatrując się w Nią i słuchając Jej słów z odwagą odpowiadali Bogu
„tak” na jego zaproszenia i wypełniali Jego wolę.
Spontaniczne wezwania uczestników
Na zakończenie: Ojcze nasz

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA

Uświadamiając sobie, że nie jest łatwo naśladować Maryję w Jej bezwarunkowej
miłości do Boga, wierze i posłuszeństwie, zastanówmy się, co możemy zrobić, aby
nasza odpowiedź na wezwania Boga była coraz bardziej wypełnianiem woli Bożej
w naszym życiu.

1. Jakie postawy Maryi mogę realizować w moim życiu?
2. Do czego prowadzi naśladowanie Maryi?

¾¾ Indywidualne opinie uczestników
 Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne i wspólnotowe –
razem określamy, co podejmiemy do następnego spotkania.
 Określenie daty spotkania
¾¾ Modlitwa na zakończenie:
Pomódlmy się przez wstawiennictwo Maryi, aby uprosiła nam łaskę życia
wiernego Bogu i zgodnego z Jego wolą: Zdrowaś Maryja

Konspekt na spotkania
Grup Sąsiedzkich nr 146
7. Maj - Być chrześcijaninem, to w mocy Ducha Świętego podejmować drogę
nawrócenia, by tak jak Maryja wypełniać wolę Bożą
¾¾ Wprowadzenie
Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej i my także
w naszych poszukiwaniach pochylimy się nad Maryją i Jej postawą gotowości
wypełnienia woli Bożej. Będziemy starali się patrząc na Nią odnajdywać inspiracje
do naszego życia chrześcijańskimi wartościami w codzienności, by wypełniać
jak Ona Bożą wolę. Prośmy Ducha Świętego, aby prowadził nas w naszych
poszukiwaniach.
Pieśń: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę …
¾¾ Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu
1. SYTUACJA

W polskiej religijności Maryja zajmuje szczególne miejsce. Wiele osób
z najróżniejszymi sprawami ucieka się do Niej. Ona staje się orędowniczką
w tym, co trudne, z czym nie możemy sobie ludzie poradzić. Chętnie
pielgrzymują do miejsc kultu maryjnego zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Kultywują maryjną pobożność poprzez udział w różnych nabożeństwach
poświęconych Matce Bożej, prywatne odmawianie różańca i innych modlitw
do Niej skierowanych. Jednak niektórzy tylko na tym się zatrzymują. Nie
zadają sobie trudu, by patrząc na Maryję odwzorowywać Jej postawy:
pokory, posłuszeństwa Bogu, stawiania Jego woli ponad swoją wolą. Ona
wydaje się być niedoścignionym wzorem. Wiele osób nie podejmuje próby
naśladowania Jej. I tu rodzą się pytania
¾¾ Pytania

1. Dlaczego trudno jest nam naśladować Maryję?
2. Jaki ma to wpływ na nas i na Kościół?
¾¾ Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie:
Bardzo popularne stało się we współczesnym świecie zewnętrzne upodabnianie
się do idoli, kogoś, kto mi imponuje. Łatwo postarać się o podobne ubranie,
zrobić podobną fryzurę, a nawet naśladować czyjeś ruchy, trudniej, ale jest to
jeszcze możliwe, naśladować sposób mówienia, barwę głosu. Natomiast jest
absolutnie niemożliwym stać się tym człowiekiem. Pan Bóg stawia nam Maryję za
wzór. Pragnie, byśmy patrząc na Nią, słuchając Bożego słowa uczyli się jak Ona
wypełniać wolę Bożą. Nie mamy stawać się Nią, bo to niemożliwe, ale możemy jak
Ona, słuchać i wypełniać, to do czego Bóg nas zaprasza.

2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Św. Łukasz w swojej Ewangelii opisując scenę Zwiastowania ukazuje nam
Maryję jako zwykłą młodą dziewczynę, zmieszaną wizytą niezwykłego gościa,
a jednocześnie ufną i otwartą. Nie boi się stawiać pytań Aniołowi o to, czego nie
rozumie, ale jednocześnie ufa Bogu i jest gotowa odpowiedzieć na Boże wezwanie.
Łk 1,26- 38 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.
¾¾ Nauczanie Kościoła
Audiencja Generalna – JP II - 03.07. 1996 -TA, KTÓRA UWIERZYŁA
1. W ewangelicznym opisie zwiastowania Elżbieta „napełniona Duchem
Świętym”, wita w swym domu Maryję słowami: „Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45). Pochwała
wiary Maryi, wypowiedziana przez Elżbietę, zostaje pogłębiona przez porównanie
ze słowami skierowanymi przez anioła do Zachariasza. Powierzchowne odczytanie

obu przekazów może prowadzić do wniosku, że odpowiedzi, jakich udzielają
Bożemu wysłannikowi Zachariasz i Maryja, są podobne: „Po czym to poznam?
Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku” - mówi Zachariasz;
a Maryja: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1,18. 34). Jednakże
głęboka różnica między wewnętrzną postawą bohaterów obu wydarzeń ujawnia
się już w słowach anioła, który krytykuje Zachariasza za jego niedowiarstwo,
natomiast niezwłocznie odpowiada na pytanie Maryi. Maryja podejmuje w pełni
Boży zamiar, nie uzależniając swej zgody od jakiegoś widzialnego znaku.
Aniołowi, który proponuje Maryi, by została matką, przypomina Ona, że
postanowiła żyć w dziewictwie wierząc w możliwość spełnienia się zapowiedzi,
pyta jedynie Bożego wysłannika o sposób jej realizacji, by lepiej spełnić wolę
Bożą, chce bowiem do niej przylgnąć i zawierzyć jej z pełną gotowością. „Szukała
sposobu, nie wątpiła we wszechmoc Bożą”. (…)
Ten ostatni element pozwala nam docenić wielkość wiary Maryi, zwłaszcza
jeśli porówna się ją z występującą zarówno dawniej, jak i dziś postawą tych, którzy
domagają się widzialnych znaków, by uwierzyć. Natomiast Dziewica zgadza się
na wolę Bożą jedynie ze względu na swą miłość do Boga. Maryja musi przyjąć
prawdę o wiele większą niż ta, która została zakomunikowana Zachariaszowi.
Maryja jest wezwana do uwierzenia w dziewicze macierzyństwo, bezprecedensowe
w dziejach Starego Testamentu. Maryja ma przyjąć prawdę nigdy dotychczas nie
zapowiedzianą. Przyjmuje ją z odwagą i prostotą. Pytaniem: „Jakże się to stanie?”
wyraża wiarę w Bożą moc pogodzenia dziewictwa ze swym nadzwyczajnym
i jedynym macierzyństwem.
Odpowiadając: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”
(Łk 1,35), anioł ofiarowuje niepojętą odpowiedź Bożą na pytanie postawione przez
Maryję. Dziewictwo, wydające się przeszkodą, staje się konkretną sytuacją, w
której Duch Święty dokona w Niej poczęcia wcielonego Syna Bożego. Odpowiedź
anioła otwiera drogę do współpracy Dziewicy z Duchem Świętym w zrodzeniu
Jezusa. Zostaje zainicjowane wolne współdziałanie osoby ludzkiej w realizacji
Bożego zamiaru wierząc w słowo Pana, Maryja współpracuje w spełnieniu się
zapowiedzianego macierzyństwa.
Ojcowie Kościoła często podkreślają ten aspekt dziewiczego poczęcia Jezusa.
W sposób szczególny św. Augustyn, komentując Ewangelię zwiastowania, twierdzi:
„anioł zwiastuje, Dziewica słucha, wierzy i poczyna”[2]. A także: „Chrystus jest
przyjęty z wiarą i poczęty dzięki wierze. Najpierw gości wiara w sercu Dziewicy,
a następnie ma miejsce płodność w łonie Matki”[3].Akt wiary Maryi przypomina
wiarę Abrahama, który u zarania Starego Przymierza uwierzył w Boga, dając
w ten sposób początek licznemu rodowi (por. Rdz 15,6)[4]. Na początku Nowego
Przymierza również Maryja dzięki swej wierze wywiera decydujący wpływ na
dokonanie się tajemnicy Wcielenia, stanowiącej początek i zawierającej treść całej

