
Maryja - Pierwsza Misjonarka

Kiedy przychodzi czas wakacji, szczególnie w sierpniu, z wielu miejsc Polski na maryjny

szlak wiodący ku Jasnej Górze wyruszają pielgrzymi. Pątnicy przemierzają pieszo kilometry

drogi  by spojrzeć  w oblicze  Czarnej  Madonny i  powierzyć  Jej  swoje intencje,  codzienne

sprawy, życie osobiste, rodzinne, społeczne. Uboższy byłby letni krajobraz naszej Ojczyzny

bez widoku wędrujących ludzi ze śpiewem i modlitwą na ustach, a przede wszystkim głęboką

wiarą w sercu. Dla wielu z nas są Oni jak zwiastunowie Dobrej Nowiny, którzy idąc do Matki

niosą Chrystusa i o Nim dają świadectwo.

Kiedy patrzymy na Maryję, także od Niej uczymy się tego, co to znaczy nieść Chrystusa.

Szczególnie  widoczne  jest  to  w  biblijnej  scenie  Nawiedzenia  (por.  Łk  1,  39-56).

Przy Zwiastowaniu  Anioł  zwrócił  uwagę  Maryi  na  Elżbietę,  która  podobnie  jak  Ona

doświadczyła Bożego działania, poczynając w starości syna.  A oto również krewna Twoja,

Elżbieta,  poczęła w swej starości syna i jest  już w szóstym miesiącu ta,  która uchodzi za

niepłodną (Łk 1, 36). Kierowana Duchem Świętym Maryja wyrusza w drogę do Ain - Karim,

miasta położonego w górach ziemi judzkiej, oddalonego około 130 kilometrów od Nazaretu.

Idzie na spotkanie ze swoją krewną, aby podzielić się niezwykłą tajemnicą swojego życia.

Idzie,  aby  pomóc  swej  bliskiej  w  ostatnich  tygodniach  przed  narodzinami  syna,  Jana

nazwanego potem Chrzcicielem. Idzie, aby dom Elżbiety i Zachariasza wypełnić obecnością

Chrystusa. I  to  się  dokonuje.  Gdy  Elżbieta  usłyszała  pozdrowienie  Maryi,  poruszyło  się

dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1, 41).

W ewangeliczną scenę Nawiedzenia wpisuje się ikona Maryi niosącej Chrystusa. Maryja

to Pierwsza Misjonarka, która uczy nas, jak przychodząc do naszych braci i sióstr wnosić w

ich  życie,  rodziny,  domy  Jezusa.  W  taki  sposób  Maryja  rozpoczęła  misyjną  działalność

Kościoła, działalność polegającą na tym, by najpierw nieć Chrystusa, a potem z Nim służyć

innym. Tylko wtedy możemy nazywać również siebie misjonarzami.

Przemierzając szlaki własnego życia,  spoglądajmy na Maryję niosącą Jezusa,  Pierwszą

Misjonarkę i prośmy Ją pokornie: Naucz nas, jak żyć z Chrystusem i dawać Go innym!


