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naszych potknięć i niech będzie prostowaniem ścieżek dla Pana. Niech to prosto-
wanie ścieżek wyrazi się w przyjęciu lepszej, podobnej do Jana, postawy naszego
życia.

ks. Ignacy Dec
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Maryja wzorem chrześcijańskiego życia

1. Ludzie, zwłaszcza młodzi, poszukują często osób, które mogłyby stać się dla
nich wzorami do naśladowania. Jeśli kogoś takiego znajdą, starają się do takiej osoby
upodobnić w całym stylu jej życia. Są bowiem ludzie, których osobowość wyciska
mocne piętno na innych. Tak pozytywne, jak i negatywne wzorce imponują
współczesnemu człowiekowi. My natomiast jako chrześcijanie chcemy poszukiwać
wzorów, które wyciskają na nas piętno nie dzięki posiadanemu stanowisku czy
majątkowi, ale dzięki bogatej duchowości. Poszukujemy wzorów, które głoszą
prawdę, niosą dobro, a ich serce ogarnia wszystkich miłością. Tęsknimy za takimi
ludźmi, chcielibyśmy z nimi stale przebywać i cieszyć się ich przyjaźnią. Takim
wzorem, który przedkłada nam dzisiaj Kościół, jest Najświętsza Maryja Panna –
Niepokalanie Poczęta.

2. Maryja otrzymała od Boga szczególną obfitość łaski, dlatego jest dla nas
wzorem chrześcijańskiego życia. Anioł Gabriel w chwili zwiastowania zwrócił się do
Maryi z bardzo wymownym pozdrowieniem: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan
z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. To Ją wybrał Bóg, aby była święta
i niepokalana, pełna łaski przed Jego obliczem. Ojciec Przedwieczny wybrał Maryję,
aby stała się Matką Syna Bożego. Wybrał Ją ze względu na swojego Syna Jezusa
Chrystusa i uczynił najświętszą. A pierwszym owocem tego wybrania i powołania
było Niepokalane Poczęcie. Bóg zachował Maryję od samego początku, gdy tylko
rozpoczęło się Jej ludzkie życie, od grzechu pierworodnego i jego skutków. 

To jest początek obecności Maryi w odwiecznych planach Bożych. A zarazem
jest to początek Jej życia na ziemi. Początek osłonięty blaskiem Niepokalanego
Poczęcia. W tym właśnie blasku Niepokalanego Poczęcia czcimy dzisiaj Maryję.
Jest to dla nas ogromna radość, że Matka naszego Pana i Matka nas wszystkich jest
od samego początku wolna od jakiejkolwiek skazy grzechem i jest obdarowana
pełnią łaski. 

Maryja zatem od samego początku znalazła szczególną miłość i życzliwość
w oczach Bożych. Wyrazem tego jest właśnie pełnia łaski, która stanowi niepowta-
rzalny przywilej otrzymany przez Maryję, wspaniały dar od Boga. Pełna łaski – tak
nazywa Maryję Boży Posłaniec – Archanioł Gabriel. Oznacza to, że Bóg znalazł
w Niej szczególne upodobanie. 



POMOCE DUSZPASTERSKIE216

Fakt, tak wspaniałego obdarowania Maryi, sprawia, że pozostaje Ona w dos-
konałej jedności ze swoim Stwórcą. Dlatego pozostaje dla nas wzorem nowego
człowieka, stworzonego w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Jest nam dana
jako wzór człowieka odkupionego. Otrzymała bowiem jako pierwsza udział w
łaskach, płynących z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Stąd
zrozumiałe jest dla nas, iż Maryja poprzedza nas wszystkich w wielkim pochodzie
wiary, nadziei i miłości. 

W tym pielgrzymowaniu Maryja ukazuje nam właściwą drogę, która prowadzi do
Jej Syna. Ona jest bowiem cała dla Niego. Jezus jest całym sensem Jej życia. W tym
wszystkim, co Maryja przeżywa: w Jej modlitwach, radościach, smutkach, niepoko-
jach, czy w niezrozumieniu uwidacznia się przede wszystkim jedna troska – być przy
swoim Synu, być całkowicie dla Niego. 

3. Maryja Niepokalanie Poczęta pozostaje dla nas wzorem życia chrześcijań-
skiego. Wpatrujemy się zatem we wzór błogosławionej Dziewicy Maryi, w której
odzwierciedla się blask świętości samego Boga. Przyglądamy się Maryi, która
została nam dana jako wzór doskonałego człowieka, wolnego od wszelkiego
grzechu. Było to możliwe dzięki pełni łaski, jaką Maryja została obdarowana. Jej
przykład zatem przekonuje nas, iż łaska jest rzeczywistością najbardziej potrzebną
człowiekowi. To tylko człowiek żyjący łaską Bożą może uczestniczyć w
ostatecznym zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Łaska niesie nam bowiem życie
wieczne. Dzięki niej już tu na ziemi nosimy w sobie zadatek życia wiecznego,
jesteśmy dziećmi Bożymi i to jest największa radość. Trzeba nam, wpatrując się w
przykład Niepokalanie Poczętej, budzić w sobie nieustanne pragnienie wzrastania w
łasce Bożej.

Pełnia łaski obecna w Maryi sprawia, że jest Ona wzorem prawdziwej pobożności
chrześcijańskiej, która jest skierowana ku Jezusowi Chrystusowi, dawcy wszelkich
łask. Przez swoje macierzyństwo Maryja zjednoczyła się ze Słowem Wcielonym i jak
nikt inny przeżywała wszystko w jedności z Nim i dla Niego. My także mamy być
ludźmi, których życie jest całkowicie związane z naszym Zbawicielem Jezusem
Chrystusem. Mamy być ludźmi, którzy coraz doskonalej i pełniej należą do Niego.
Pozostawać w żywym kontakcie z Chrystusem, to pozostawać na drodze przyoble-
kania się w nowego człowieka, którego wzorem jest Niepokalanie Poczęta. To tylko
w żywym kontakcie ucznia z Mistrzem dokonują się najwspanialsze dzieła,
doświadcza się przemieniającej mocy Jego łaski.

4. Niewyczerpanym źródłem łaski jest dla nas Eucharystia. Tutaj uobecnia się dla
nas tajemnica odkupienia, dzięki której Chrystus otworzył nam obfitość wszelkich
łask. Karmimy się Eucharystią, by wraz z nią zstąpiła w nasze życie łaska Boża, która
pomoże nam odnosić zwycięstwo nad grzechem i kształtować w sobie prawdziwą
pobożność i świętość na wzór Niepokalanie Poczętej. 
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