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BÓG PRZYCHODZI SPEŁNIĆ OBIETNICĘ ZBAWIENIA
Bóg sam wybrał ludzi, czas i miejsce, aby spełnić wielką obietnicę
uratowania ludzi przed złem. Najpierw utworzył i wybrał lud.
Nadał mu imię Izrael. Lud ten wędrował przez pustynię do ziemi,
którą obiecał mu Bóg – do Ziemi Obiecanej.

Bóg przez proroków mówił do ludu o sobie i swojej miłości. Zapowiadał, że wybawi ludzi od grzechu. Naród wybrany z utęsknieniem czekał więc na obiecanego Mesjasza, czyli Zbawiciela.

Bóg wybrał na Mamę Zbawiciela młodą
kobietę ze swojego ludu, z Izraela. Była
to Maryja z Nazaretu. Bóg Ojciec przygotował Ją do tego zadania. Matka Boża
urodziła się i żyła bez grzechu. Była
pełna łaski, dlatego mówimy o Niej
Niepokalana.
Bóg wysłał do Maryi Anioła Gabriela,
który przekazał Jej nowinę o narodzinach
Zbawiciela. To wydarzenie nazywamy
Zwiastowaniem Pańskim.
Kto
jest tym
Zbawicielem? Co
o Nim wiesz?
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Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan
z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. 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». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte [Dziecko], które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym». Na to rzekła Maryja: «Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!».
na podstawie: Ewangelia według św. Łukasza 1, 26b-38

Maryja wyraziła zgodę na to, co usłyszała
od anioła, choć było to dla Niej wielką
tajemnicą. Duch Święty sprawił, że została
Mamą Jezusa. Jest to wielka tajemnica
wiary: Syn Boży stał się Człowiekiem.
NASZA MODLITWA
Kiedy było ci trudno wypełnić Boże polecenia? Może w domu nie
chciało ci się pomodlić albo iść w niedzielę na Mszę Świętą? Posłuchać poleceń rodziców albo powstrzymać się i nie przezywać kolegi
lub koleżanki?
Opowiedz o tym Bogu. Poproś Maryję o pomoc w trudnościach:
„Zdrowaś Maryjo”.

Wierzę w Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Maryi Panny.
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