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            Z różańcem w ręku w Nowy Rok 2017 

                             Świdnica, 1 stycznia 2017 r.  
Homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki          

Maryi  

 

1. Maryja Boża Rodzicielka - Matka Syna Bożego  

Umiłowani w Panu bracia i siostry, liturgia ósmego dnia oktawy Bożego           

Narodzenia, czyli dzisiejsza noworoczna przywołuje nam ponownie scenę        

narodzenia Jezusa. Pouczeni przez anioła pasterze, którzy przybyli do stajni          

betlejemskiej, znaleźli tam "Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie". Szukali           

Dzieciątka. Jednakże najpierw zauważyli Maryję i Józefa. Od wieków Kościół w           

tajemnicy Bożego Narodzenia spogląda nie tylko na narodzone Niemowlę, ale także           

na matkę, która Go urodziła. To właśnie przez nią Bóg zstąpił na ziemię w postaci               

Niemowlęcia, któremu jako pierwsi złożyli hołd betlejemscy pasterze i trzej Mędrcy ze            

Wschodu. Jest to przedziwne, że Maryja, jedna z nas ludzi, jest Matką samego             

Stwórcy. Kościół od pierwszych wieków uznawał, że Maryja urodziła Jezusa w Jego            

ludzkiej naturze, jednakże Ten, którego urodziła jako człowieka, jest Boską Osobą           

Syna Bożego , a zarazem jest to naprawdę Jej Syn - i właśnie dlatego nazywamy ją                

Matką Bożą. Osoba Maryi jest dla nas gwarantką i strażniczką prawdy, że Syn Boży              

stał się prawdziwym człowiekiem. Przyjmując człowieczeństwo - On, Przedwieczny         

Syn Boży -jak każdy z nas - przez pierwsze dziewięć miesięcy swego ludzkiego życia              

kształtował się w łonie swojej matki. Potem był niemowlęciem i przeszedł kolejne            

etapy ludzkiego rozwoju. A zatem nie ma Bożego Narodzenia bez Maryi. Maryja jako             

pierwsza kontemplowała ten niepojęty cud. O niej dzisiaj jest powiedziane: „Maryja           

zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Wzorem              

Maryi trzeba i nam zachowywać w sercu to, co Bóg uczynił dla nas, tam wówczas w                

Betlejem oraz dzisiaj, co czyni dla nas w swoim Kościele i w naszym życiu. Ten               

niepojęty Bóg, zjawiający się na ziemi w Niemowlęciu, dzisiaj przychodzi do nas w             

znaku chleba. Rozpoznajemy Go naszą wiarą w Chlebie Eucharystycznym, który za           

parę chwil przyjmiemy z miłością. Każdy ołtarz, na którym sprawowana jest           
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Najświętsza Ofiara, jest jakby przedłużeniem żłóbka. Jak kiedyś Jezus powierzył się           

Maryi i św. Józefowi, jak dał się oglądać pasterzom, tak dzisiaj powierza się nam.              

Bierzmy zatem wzór z Maryi, Józefa i pasterzy. Uwielbiajmy i wysławiajmy Boga za             

wszystko, co nam uczynił. Rozgłaszajmy światu o Jego narodzinach, o Jego           

miłującym działaniu wśród nas, pomni na hasło duszpasterskie obecnego roku:          

„Idźcie i głoście”.  

 

2. Rok  2017 - rokiem pod znakiem Maryi  

 

Drodzy bracia i siostry, Maryja z woli Chrystusa jest nie tylko Jego matką, ale              

także jest matką Kościoła, czyli duchową matką nas wszystkich. Jest matką           

opiekującą się Kościołem, jest matką wychowującą wszystkich synów i córki          

Kościoła. Będziemy blisko z Maryją w roku, który dziś rozpoczynamy, w roku 2017.             

W tym roku bowiem - jak już wiemy -przypadną dwie ważne rocznicę związane z jej               

obecnością w Kościele. Będziemy świętować trzechsetną rocznicę koronacji obrazu         

Matki Bożej Częstochowskiej, naszej Matki i Królowej, a także będziemy świętować           

setną rocznicę jej objawień w Fatimie. Będziemy w tym roku powracać do jej orędzia,              

które nam przekazała przez fatimskich pastuszków, a które nas wzywa do modlitwy            

różańcowej, do nawrócenia i do pokuty. Będzie to także setna rocznica powołania            

przez św. Maksymiliana Marii Kolbego Rycerstwa Niepokalanej.  

 

3. Nasze ocalenie w Maryi  

Drodzy bracia i siostry, wspomniane wyżej rocznice, powinny nas zmobilizować          

do jeszcze intensywniejszej modlitwy dziękczynno-błagalnej. Dzisiejszy, pierwszy       

dzień Nowego Roku, obchodzimy już od pięćdziesięciu lat jako Światowy Dzień           

Modlitwy o Pokój. Ojciec św. Franciszek ogłosił na ten dzień orędzie, któremu ma             

tytuł: „Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju”. Mamy świadomość,           

jak wiele zła dzieje się w świecie a także w naszej Ojczyźnie, jak wiele niepokoju               

zasiewają ludzie zranieni grzechem egoizmu, kłamstwa i nienawiści. Tylko modlitwa,          

nawrócenie i pokuta mogą nam pomóc w ocaleniu wartości chrześcijańskich i we            

wprowadzaniu pokoju i pojednania do ludzkich serc. Chcemy, by owocem trwającej w            
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naszej diecezji już od przeszło dwóch lat peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej            

było ożywienie, ogłoszonej przed opięciu laty w naszej diecezji, Krucjaty Różańcowej           

o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich           

Ślubów Narodu. Pielęgnujmy zatem wspólną modlitwę różańcową w naszych         

rodzinach i wspólnotach parafialnych. 

Idźmy zatem odważnie i z nadzieją w ten Nowy Rok. Powtarzajmy jak            

najczęściej słowa z dzisiejszej, noworocznej liturgii: "Bóg miłosierny niech nam          

błogosławi".  Amen  

 


