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W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w
moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś,
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja
rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo
wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię
Jego. A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe
miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
W domu Zachariasza spotykają się dwie kobiety. Obie poczęły na skutek działania Boga. Obie
są napełnione Duchem Świętym. Obie posiadają dojrzałą wiarę i mówią o tym, kim jest ich
Bóg oraz o tym, co uczynił On w ich życiu. Obie służą Bogu jako matki synów, co do których
Bóg ma swój plan. Elżbieta poruszona przez Ducha Świętego z radością wyznaje, że
odwiedziła ją matka jej Boga. Błogosławi Marię oraz błogosławi owoc jej łona.
Maria mówi o swoim Bogu jako Zbawicielu, świętym, miłosiernym, troskliwym oraz
wypełniającym obietnice. Osoba, która miłuje Boga, miłuje też ludzi. Dlatego Maria pomaga
Elżbiecie przez trzy miesiące. Około trzydziestu lat później Jan zostanie nazwany przez Jezusa
- "największym z urodzonych przez kobiety". A Jan powie o Jezusie - "Ja to widzę i oświadczam:
On jest Synem Boga”!
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jaki jest mój stosunek do Matki Bożej? Czy pamiętam, że Chrystus dał
nam Ją za Matkę?
Do wykonania: Będę uwielbiał Pana Boga, choćby powtarzając słowa Maryi: „Wielbi
dusza moja Pana…”
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

17.08 (poniedziałek) Wspomnienie św. Jacka, prezbitera

Jacek OdrowąŜ urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku. Po studiach
w ParyŜu i w Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc
biskupowi Iwonowi do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i razem z bł.

Czesławem przyjął od niego habit. Wróciwszy do Krakowa, załoŜył tam pierwszy w
Polsce klasztor dominikanów. Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne na
Ruś, do Prus i na pogranicze Litwy. Wyniszczony pracą zmarł w Krakowie w dniu
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w roku 1257.
20.08 (czwartek) Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

Bernard urodził się k. Dijon – stolicy Burgundii, w roku 1090. Jego rodzice byli
poboŜni. Ojciec był rycerzem i doradcą księcia Burgundii, matka pochodziła z
moŜnego rodu. Po śmierci matki 17-letni chłopiec oddał się w opiekę Matce BoŜej,
jednak u progu dorosłości przeŜył załamanie wewnętrzne. Trwająca 2 lata walka z
pustką duchową przyniosła niezwykłe owoce. 22-letni młody człowiek wrócił do
Boga i zapragnął Ŝycia w oddaleniu od świata. Uczynił to, pociągając za sobą ojca,
kilku krewnych i niemal dwudziestu przyjaciół. Po 3 latach Ŝycia w cysterskim
opactwie w Citeaux, wybudował i objął klasztor w dzikiej kotlinie Szampanii, a miejscu
temu po oswojeniu nadał nazwę Clairvaux – Jasna Dolina. Przez 38 lat był tam
opatem, jednak jego działalność nie ograniczyła się ani do tego miejsca, ani do ludzi,
którymi przewodził. Zreformował Ŝycie klasztorne, brał udział w istotnych
wydarzeniach politycznych i kościelnych, wiele podróŜował, utrzymywał kontakty z
wszystkimi waŜniejszymi postaciami swoich czasów. Jego zdanie i poparcie były
decydujące m.in. podczas organizowania drugiej wyprawy krzyŜowej w 1147 r. Zmarł
20 sierpnia 1153 r. Do chwały świętych wyniósł go Aleksander III w 1174 r.
Doktorem Kościoła ogłosił go Pius VIII w 1830 r.
21.08 (piątek) Wspomnienie św. Piusa X, papieża

Józef Sarto urodził się w Riese w roku 1835. Wyświęcony na kapłana z wielką
gorliwością spełniał obowiązki pasterskie. W roku 1884 został biskupem Mantui, w
roku 1893 patriarchą Wenecji i kardynałem. W roku 1903 został wybrany papieŜem i
wybrał imię Pius X. Odnowić wszystko w Chrystusie – tak brzmiało hasło pontyfikatu
świętego papieŜa Piusa X. Wybrany został na biskupa Rzymu w roku 1903. Zasłynął
jako orędownik tzw. wczesnej Komunii św. Uzasadniając obniŜenie wieku, w którym
moŜna przystąpić do I Komunii świętej, mówił: „Będziemy mieli świętych pośród
dzieci”. Kładł takŜe nacisk na częste przyjmowanie Eucharystii. PapieŜa inspirował
ruch liturgiczny, który domagał się bardziej aktywnego uczestnictwa wiernych w
liturgii. Do historii przeszedł jako papieŜ Eucharystii i gorliwy duszpasterz. Zmarł w
roku 1914.
22.08 (sobota) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone przez papieŜa Piusa XII encykliką
Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios) wydaną 11 października 1954 r., w setną
rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. JuŜ w czasie Soboru
Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto.
Pierwszy Kongres Krajowy Maryjny we Francji odbyty w Lyonie (1900) prośbę tę
ponowił. Uczyniły to równieŜ międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu
(1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate
Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja,
ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę
uroczystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania
Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej róŜańca.

