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Maryjo, Niepokalane Poczęcie, bądź ocaleniem dla każdego,
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kto Tobie się powierza i do Ciebie się ucieka

TEMAT: WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
TEKST PISMA ŚWIĘTEGO:

Prostaczek całym sercem
Młody mężczyzna od pół roku każdy dzień od świtu do zmierzchu poświęcał
pisaniu swojego doktoratu z psychologii.
Jego świeżo poślubiona małżonka, mając w końcu tego dość, aby oderwać
męża od książek, stanęła pewnego wieczoru w drzwiach i zapytała z nutką
ironii w głosie:
- Najdroższy, powiedz, dlaczego ty mnie tak bardzo kochasz?
On zaś nie odrywając nawet oczu od kolejnej książki odpowiedział pytaniem na pytanie:
- A co masz na myśli mówiąc „tak bardzo”: głębię, zakres, intensywność,
czas trwania, natężenie czy częstotliwość mojego uczucia?
***
Co mamy na myśli, mówiąc „Maryja, Niepokalane Poczęcie”?
Dziś świat odgradza się od Maryi zasłoną dociekań, próbuje zważyć i zmierzyć, naukowo wytłumaczyć każde pojęcie.
Tymczasem trzeba prostoty wiary świętego Maksymiliana, który uczy, że
„Niepokalane Poczęcie” - jak mówi Maryja o sobie w Lourdes - to Jej imię,
to tak, jak Bóg, który w krzewie gorejącym mówi do Mojżesza „Ja Jestem”,
to wypełnienie Duchem Świętym, to przylgnięcie do Jezusa.
Ciekawość zabija miłość. Mędrcy składają się z przewodu pokarmowego,
otoczonego jedną wielką ciekawością. Prostaczkowie cali są sercem.
Centrum św. Maksymiliana, Harmęże, ul. Franciszkańska 12, 32-600 Oświęcim
www.harmeze.franciszkanie.pl; e-mail: mi.harmeze@franciszkanie.pl

Łk 1, 38
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.
J 19, 27
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria,
żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn
Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń
wziął Ją do siebie.
NAUCZANIE KOŚCIOŁA
Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 41
Z takim zaś szczególnym i wyjątkowym wywyższeniem „wzniosłej Córy Syjonu” przez wniebowzięcie, łączy się tajemnica Jej chwały wiekuistej. Matka
Chrystusa doznaje uwielbienia „jako Królowa wszystkiego”. Ta, która przy
zwiastowaniu nazwała siebie „służebnicą Pańską.”, pozostała do końca
wierną temu, co ta nazwa wyraża (…). Maryja — służebnica Pańska
uczestniczy w tym królowaniu Syna. Jej wyniesieniem królewskim nie przestaje być chwała służenia: wzięta do nieba nie zaprzestaje owej zbawczej
„służby”, w której wyraża się macierzyńskie pośrednictwo „aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych”. W taki sposób Ta,
która tu na ziemi „utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do Krzyża”, pozostaje nadal z Nim zjednoczona, gdy już „wszystko Mu jest poddane, póki On sam siebie i wszystkiego nie podda Ojcu” (...).
Z PISM ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA:
Niepokalana narzędziem Boga, my jej narzędziem
Co dzień ze św. Maksymilianem, Niepokalanów 2010, s. 117
Pan Bóg w swych dziełach chce używać zawsze narzędzi, a narzędzia
znów narzędzi, ale wszystkie one tworzą ścisłą, piękną harmonię całości.
My jesteśmy tymi narzędziami Niepokalanej. Dał nam Bóg wolną wolę, ale
chce, aby te narzędzia dobrowolnie Mu służyły, aby wolę swoją uzgodniły z
Jego wolą, tak jak Matka Najświętsza powiedziała: „Oto ja Służebnica Pańska. Niech mi się stanie, według słowa twego” (Łk 1, 38). Słowa: „niech mi
się stanie”, powinny nam zawsze brzmieć w uszach, bo miedzy wolą Niepokalanej a nasza ma istnieć zupełna harmonia.

WYJAŚNIENIE TEKSTÓW:

ROZWAŻANIE:

Wniebowzięcie Maryi
W poprzednim numerze Materiałów Formacyjnych pisaliśmy, że Zmartwychwstały Jezus nie ukazał się swojej Matce, gdyż jej wiara nie potrzebowała dodatkowego uzasadnienia. Jest jednak jeszcze jeden powód braku
chrystofanii (objawienia się) Jezusa Maryi zaraz po Zmartwychwstaniu. Dla
Maryi była bowiem przeznaczona szczególna forma chrystofanii - Wniebowzięcie. Ukazanie się Jezusa uczniom i niewiastom po Zmartwychwstaniu
miało charakter przejściowy. Tymczasem NMP natychmiast po zakończeniu
ziemskiego życia została z ciałem i duszą wprowadzona do chwały Zmartwychwstania i pozostanie tam na zawsze. Wniebowzięcie było dla Niej
jednocześnie darem i nagrodą.

Wniebowzięcie drogowskazem
Tajemnica Wniebowzięcia zachęca nas do spojrzenia w niebo. Patrząc na
Maryję w niebieskiej chwale lepiej rozumiemy sens naszego życia na ziemi.
Bynajmniej nie powinno nas to odrywać od naszych ziemskich spraw, ale
skłaniać do lepszego wykorzystania czasu danego nam przez Boga tu na
ziemi. Wniebowzięcie NMP uczy nas również zaufania we wszystkim łasce i
miłości Boga.

Wniebowzięcie jako dar
Istotą każdego daru jest jego darmowość. Na dar nie można sobie zasłużyć, daru nie da się kupić. Ostatecznym źródłem daru jest miłość Boga Ojca. Ta ojcowska miłość Boga leżała u podstaw podołania Maryi, ta sama
miłość stała się powodem Jej Wniebowzięcia. To miłość Boga zachowała
Maryję od skażenia i obdarzyła chwałą nieba. Ale Wniebowzięcie jest również skutkiem Zbawienia jakiego dokonał Jej Syn – Jezus Chrystus. Wniebowzięcie jest również związane z działaniem w Maryi Ducha Świętego,
którym od pierwszej, do ostatniej chwili była napełniona. W ten sposób możemy powiedzieć, że Wniebowzięcie było dziełem całej Trójcy Świętej.
Przez całe ziemskie życie Maryi, Bóg przygotowywała Ją do przyszłej
chwały nieba: zachowując Ją od grzechu, napełniając łaską. Dzięki tym darom Jej życie było nieustannym rozwojem, drogą ku pełni, do uwielbienia
ciała włącznie.
Wniebowzięcie jako nagroda
Wniebowzięcie NMP jest również nagrodą za Jej święte życie. W Kazaniu
na Górze Jezus obiecał Królestwo Boże tym, którzy dają jeść głodnym, pić
spragnionym oraz tym, którzy odwiedzają więźniów i przyjmują w dom gości. Tą drogą, drogą miłości i służby, szła również Matka Jezusa. Całe życie
Maryi począwszy od nawiedzenia św. Elżbiety, było naznaczone służbą.
Już w chwili Zwiastowania Maryja określiła się mianem Służebnicy Pańskiej. Przez całe swoje życie starała się pozostać wierną temu co ta nazwa
wyraża. Maryja jako pierwsza zrozumiała, że „królować”, w języku Jezusa
oznacza „służyć”. Ponadto Maryja odkryła, że do chwały nieba droga wiedzie przez krzyż. Droga Maryi również była naznaczona cierpieniem, bólem
i upokorzeniem. Jej droga krzyżowa zaczęła się, gdy nie było dla niej i Jej
Dziecka miejsca w gospodzie, gdy ofiarowując Jezusa w świątyni usłyszała
proroctwo Symeona, gdy musiała uciekać do Egiptu, gdy widziała jak odrzuca Go własny naród, gdy wreszcie patrzyła na Jego krzyż i mękę. Droga
wiodąca do chwały, droga: łaski, miłości i służby były w życiu Mari nierozerwalnie ze sobą złączone.

Niebo na ziemi
Królestwo Boże to nie jest tylko sprawa przyszłości. Królestwo Boże rozpoczyna się już tu na ziemi. Nasze ciało jest Świątynią Ducha Świętego. Można powiedzieć, że jesteśmy niebem i nosimy w sobie niebo. A prawda o
Wniebowzięciu Maryi niesie ze sobą także prawdę o zmartwychwstaniu naszych ciał. Zatem nie tylko dusza, ale również i ciało winno być przedmiotem naszej troski już tu na ziemi. Wpatrując się w niebo nie możemy zapomnieć, że droga do nieba zaczyna się już tu na ziemi.
Maryja nauczycielką
Życie NMP jest dla nas drogowskazem. Maryja uczy nas, że jeżeli chcemy
osiągnąć niebo, to musimy współpracować z łaską Bożą. Uczy nas również
jak zmagać się ze złem tego świata, grzechem i szatanem, uczy jak być
nieustannie otwartym na Bożą miłość, uczy ja być otwartym na bliźnich i
służyć swoim braciom, uczy wreszcie jak przyjmować krzyż. Jeżeli skorzystamy z tych lekcji okaże się, że niebo zaczyna się już tu na ziemi. Jest ono
bowiem nie tylko łaską i darem, ale również owocem pracy całego naszego
życia.
Narzędzie Boże
Św. Maksymilian Kolbe mówiąc o NMP, nazywał Ją często „doskonałym
narzędziem w ręku Boga”. Wszystkich Rycerzy Niepokalanej zachęcał, aby
stali się posłusznymi narzędziami w Jej ręku. W ten sposób będziemy pełnić w swym życiu wolę Bożą, a kiedyś, razem z Maryją, będziemy się cieszyć chwałą nieba - mówił. Służebny rys chrześcijańskiego życia oraz przyjęcie codziennego krzyża, podkreślił również w swojej maryjnej encyklice
JPII. Dla nas, współczesnych członków MI to nadal dwa najważniejsze drogowskazy na naszej drodze do nieba.
PYTANIA:
1. Z czym kojarzy mi się tajemnica Wniebowzięcia NMP?
2. W jaki sposób zdobywa się niebo?
3. Jak wypełniam w swoim życiu wezwanie do służby Bogu i bliźniemu?
4. Co oznacza dla mnie przyjęcie krzyża?
5. Co oznacza dla członka MI bycie narzędziem w ręku Niepokalanej?

