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Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy
poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i
rozważała, co by miało 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 zostanie 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 okryje Cię cieniem. 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, którą
miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła
Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej Anioł.
Poszukiwanie woli Bożej. Choć Maryja jest przygotowana, to jednak musi się jednocześnie
trudzić poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czego Bóg pragnie od Niej, Jak pogodzić
oddanie się dziewicze Bogu i podjęcia misji macierzyństwa? To po ludzku jest niemożliwe.
Maryja pyta, szuka odpowiedzi. Chce zrozumieć. To nie jest wyraz braku zaufania czy
powątpiewania. To jest wysiłek, aby dobrze zrozumieć oczekiwania i plany Boga wobec Niej.
A jaka jest moja postawa wobec pozornych sprzeczności, trudności pojawiających się na
drodze realizacji woli Bożej? Odpowiedź Maryi ma swoje konsekwencje nie tylko dla Jej
osobistej drogi życia. Od Jej odpowiedzi zależy los wielu. Boży plan zawsze dotyczy nie tylko
jednej osoby. Boży plan jest zawsze szerszy, bardziej uniwersalny. Trwające od wielu wieków
oczekiwanie na Mesjasza w Niej może znaleźć swoje rozwiązanie. Potrzebna jest tylko Jej
zgoda. Jej zaangażowanie, które obejmie całe Jej życie. A ja – czy myślę, jaki wpływ na innych
mają moje decyzje?
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy w moim stosunku do Boga jest choć trochę z gotowości Maryi
pójścia tam, gdzie Bóg mi wskaże?
Do wykonania: Jeśli jestem w grzechu ciężkim, jeszcze przed Świętami pojednam się z Bogiem.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

21.12 (poniedziałek) Wsp. św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła

Urodził się w rodzinie dobrze sytuowanego burmistrza w mieście ówcześnie naleŜącym
do Niemiec, jako Piotr de Hondt w Holandii w miejscowości Nijmegen, w 1521 r.

Studiował w Kolonii i tam spotkał Piotra Fabra. Za jego przyczyną wstąpił do
Towarzystwa Jezuickiego. Oddawał się działalności apologetycznej, dydaktycznej i
kaznodziejskiej. Głosił swoje kazania na terenie Niemiec, Szwajcarii, Czech, Węgier,
Austrii i na Sycylii. Po okresie reformacji przyczynił się do rozkwitu wiary katolickiej w
Niemczech. A prowadząc niemiecką prowincję Jezuitów przyczynił się do jej wielkiego
rozkwitu. W czasie trwania Soboru Trydenckiego został mianowany papieskim
teologiem. Piotra Kanizjusza śmiało moŜna nazwać politykiem Kościoła Katolickiego.
Cieszył się duŜym szacunkiem i uznaniem sobie współczesnych. Ferdynand I widział
uczonego na stanowisku biskupa Wiednia. Ten jednak odmawiał wyniesienia do tej
godności. W Fryburgu Szwajcarskim załoŜył kolegium jezuickie pod patronatem św.
Michała. Gdzie zmarł 21 grudnia w 1597 roku. Został pochowany w kościele św. Michała
pod ołtarzem głównym. Jezuita nazywany „Apostołem Niemiec” przez PapieŜa Leona
XIII (drugim po Bonifacym). W 1925 roku wyniesiony go godności świętego i doktora
Kościoła przez Piusa XI.
22.12 (wtorek). Wspomnienie św. Franciszki Ksawer z Calabrii, zakonnicy

Urodziła się 15 lipca 1850 r. w Lombardii. Od najmłodszych lat pragnęła zostać
misjonarką. Ze względu na słabe zdrowie nie chciano jej przyjąć do Ŝadnego klasztoru.
Dopiero w 1874 r. trafiła do sióstr Opatrzności, u których złoŜyła śluby zakonne i była
nawet przełoŜoną. W 1880 wraz z siedmioma towarzyszkami załoŜył Instytut Misjonarek
Najświętszego Serca Jezusowego. Myślała o pracy w Indiach i Japonii. Za radą papieŜa
Leona XIII siostry udały się do Stanów Zjednoczonych, by pracować wśród włoskich
emigrantów.. Franciszka z oceanem załoŜyła wiele nowych domów zakonnych, Pojawiły
się one takŜe w Chinach i w Afryce. Zmarła w opinii świętości w Chicago 22 grudnia
1917 r. pozostawiając po sobie 66 placówek zgromadzenia i 1300 sióstr. Beatyfikował ją
Pius XI w 1938 r., a osiem lat później świętą ogłosił Pius XII.
25.12 (piątek) Uroczystość Bożego Narodzenia

Najgłębszy sens uroczystości BoŜego Narodzenia wypowiedziany jest w tym, Ŝe lud, który
jest gotów słuchać Boga, jest przyjęty przez Niego. Jezus Chrystus został posłany na ten
świat i stał się naszym Bratem. Z Nim jesteśmy powołani do tego by brać udział we
wspaniałości Boga. Wszyscy, którzy przyjmują Chrystusa z wiarą i miłością, stają się
dziećmi BoŜymi i otrzymują z Jego pełności łaskę po łasce. Betlejem (hebr. Bêt Lehem)
znaczy dosłownie „Dom Chleba”). „Wierzysz, Ŝe się Bóg zrodził w betlejemskim Ŝłobie,
lecz biada ci, jeŜeli nie zrodził się w tobie…” (Adam Mickiewicz, Poezje, 1929).
26.12 (sobota) Święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika

Szczepan (właściwie Stefan) był jednym z siedmiu (obok Prochora, Filipa, Nikanora, Tymona,
Parmenasa i Mikołaja prozelity) diakonów Kościoła jerozolimskiego. Prowadzili oni dzieła
charytatywne, m.in. opiekę nad wdowami. Według Dziejów Apostolskich, "pełen łaski i mocy
Ducha Świętego", głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Został
oskarŜony przez Sanhedryn, Ŝe występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej
Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, Ŝe naród ten stale
lekcewaŜył wolę Boga (Dz 6,8-7,53). Publicznie wyznał Chrystusa, za co został
ukamienowany (Dz 7,54-60). Jest określany mianem Protomartyr – pierwszy męczennik. Jego
imię włączono do Kanonu rzymskiego.

