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Celebracja słowa Bożego. Bóg powołuje ciebie 
(Łk 1, 26–37)

Pieśń na wejście
Czekam na Ciebie, dobry Boże
 

Pozdrowienie
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami! I z duchem twoim.

Wprowadzenie
Kochane dzieci! Serdecznie zapraszam was do udziału w celebracji 

słowa Bożego. Dzisiaj przeczytamy z Pisma Świętego o ważnym wyda-
rzeniu, które ma dla każdego człowieka wielkie znaczenie.

Czytanie słowa Bożego
Ewangelia – Łk 1, 26–37

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Gali-
lei, 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, błogosławio-
na jesteś między niewiastami”. 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało by 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 Najwyższe-
go, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to 
rzekła Maryja do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż-
szego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 



s. Anna Emmanuela Klich OSU136

nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczę-
ła w swej starości Syna i już jest 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. 

Homilia
Kochane dzieci! Zapraszam was dzisiaj do Nazaretu, małego mia-

steczka w Palestynie. 
Tam mieszka młoda, uboga Dziewczyna o imieniu Maryja. Ukazuje 

się jej anioł, wysłannik samego Boga. W dniu zwiastowania anioł prze-
kazuje Maryi wiadomość, że Bóg pragnie obdarzyć ją szczególną łaską 
i zachęca ją do radości. Maryja dowiaduje się od anioła, że została wy-
brana na Matkę Mesjasza i że urodzi Go bez udziału ludzkiego ojca. 

Na to pełne tajemnicy powołanie Boże Maryja odpowiedziała z en-
tuzjazmem: „tak” – prawie krzyknęła z radością: Ależ tak! Oczywiście! 
„Niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1, 38). 

Swoją odpowiedź Maryja oparła na miłości i ufności wobec Boga. 
Ona znała Boga, który dał się Jej poznać jako Stwórca całego wszech-
świata, nieba i ziemi, mórz i oceanów, ludzi i zwierząt. Podobał się Jej 
piękny świat dany przez Boga. 

Maryja znała Boga jako Zbawiciela. Dobrze pamiętała o wielkich 
dziełach, jakich dokonał w historii Jej narodu wybranego. Wielbiła Go 
za ocalenie ze strasznej niewoli egipskiej, kiedy Bóg uwolnił Izraelitów 
od cierpień, uczynił wolnymi, wprowadził ich do Ziemi Obiecanej. 

Maryja pamiętała, że Bóg dał Jej narodowi szczególną obietnicę, że 
pośle im Mesjasza, Wybawcę, który nazwany był Synem Dawida. Nikt 
nie wiedział, kiedy się ta obietnica spełni. Wszyscy oczekiwali z wiarą 
i wiedzieli, że Bóg jest wierny i spełnia to, co obiecuje. 

Kiedy anioł ukazuje się Maryi, dowiaduje się ona, że została wy-
brana na Matkę Mesjasza. Słyszy także, że Dziecko, które Ona urodzi 
będzie Święte i że będzie Synem Bożym. Maryja uwierzyła Bogu, lecz 
stara się zrozumieć tajemnicę, wobec której staje i dlatego zadaje jedno 
pytanie: „Jak to się stanie?”. Bóg przez anioła wyjaśnia jej, że Dziecko 
pocznie mocą Ducha Świętego i dodaje, że jej krewna Elżbieta, która 
myślała, że nie będzie mogła już być matką, wkrótce urodzi syna. Ma-
ryja cieszy się i wielbi Boga, który jest Wszechmocny i nie ma dla Niego 
rzeczy niemożliwych. 
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Pan Bóg do nas też przysyła wysłańców, by powołać nas do zadań 
szczególnych. Jak tych wysłańców Bożych rozpoznać? Bardzo prosto! 
On przychodzi do nas przez ludzi, przez wydarzenia dnia codzienne-
go, przez głos sumienia – serca. 

Dobrze znamy te sytuacje, kiedy mama prosi: „Popilnuj chwilkę 
młodszego braciszka”, „Poskładaj swoje rzeczy”. Jak odpowiadasz? 
Czy zawsze odpowiadasz, jak Maryja: „Ależ tak, oczywiście”?

Podobne sytuacje mamy w szkole, kiedy nauczyciel prosi o uwagę, 
o staranne pisanie, czy rysowanie, o chętną pomoc koleżance w lek-
cjach. Jak odpowiadasz? Czy zawsze odpowiadasz jak Maryja: „Ależ 
tak, oczywiście”?

Niejeden raz w sercu słyszysz cichy głos: „Baw się ciszej, bo mały 
braciszek zasnął”, „Podziel się słodyczami z koleżanką”, „Pomóż ma-
mie wycierać naczynia”. Jak odpowiadasz? Czy zawsze odpowiadasz 
jak Maryja: „Ależ tak, oczywiście”?

W chwili ciszy każdy z nas zastanowi się, do czego Bóg powołuje 
nas dzisiaj? Pomyślmy też, jak odpowiem Bogu?
(Chwila milczenia)

Czynność liturgiczna – procesja z darami 
Dziś jest taki dzień, żeby jak Maryja ochotnym sercem odpowiedzieć 

Panu Bogu na Jego zaproszenie, na Jego powołanie do zadań szczegól-
nych. Złóżmy Bogu naszą odpowiedzi, jako nasz dar.
(Każde dziecko składa w darze przygotowany wcześniej z bibuły kolorowy kwiat, na któ-
rym jest napisana odpowiedź Bogu na to powołanie, jakie dziecko poznaje)

 
Prośmy Maryję, by wypraszała nam tę łaskę, byśmy byli wierni da-

nej dziś Bogu odpowiedzi i wspólnie módlmy się: Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa
Módlmy się! Boże, Ty wybrałeś Maryję, by była Matką Syna Bożego 

i ona z radością przyjęła powołanie i misję. Proszę o Twoją pomoc, bym 
w codzienności słyszał Twój głos i chętnie wypełniał zadania, jakie mi 
dajesz. Amen. 

Błogosławieństwo
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.
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Pieśń na zakończenie
Chcę powiedzieć „tak”, o Maryjo,
Jak mówiłaś Ty, o Maryjo,
Jak robiłaś Ty, o Maryjo,
O, Święta Maryjo  (2x) 


