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Narodzenie Naj świętszej Maryi Panny
Pismo Święte nigdzie nie wspomina
o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej
rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni
pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli
dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za
grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie
prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb
i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność
sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej
przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam
informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16.
rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem
dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie
i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał
najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno
pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna
siewnego mieszano ziarno wyłuskane
z kłosów, które były wraz z kwiatami
i ziołami poświęcane w uroczystość
Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić
sobie dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8
września nazywano Zitosiewną, gdyż tam
sieje się wtedy żyto. W święto Matki Bożej
Siewnej urządzano także dożynki.

Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była
zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia
grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie
była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas
miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała
w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych
i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna
zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że "będą
Ją chwalić wszystkie pokolenia".
Przeżywając święto narodzin Najświętszej
Maryi Panny, stawajmy się ludźmi prostych serc, bo
inaczej największe rzeczy mogą przejść obok nas
niezauważone.

„Z radością obchodzimy święto Twojego Narodzenia, Najświętsza Maryjo,
w s t a w i a j s i ę z a n a m i d o n a s z e g o P a n a , J e z u s a Ch r y s t u s a . ” ( Z L G )

2

http://www.polana.9com.pl

Wśród Nas nr 36/2013

OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXIII IEDZIELA ZWYKŁA

1. Od początku września modlitwy o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc
dziś przypomnieć słowa Błogosławionego Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do
pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” (z orędzia na XXXVII
Światowy Dzień Pokoju). W nurcie tej wrześniowej modlitwy, w zbliżającą się rocznicę
terrorystycznego zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku 11 września (przypada
w najbliższą środę), obejmijmy pamięcią ofiary tej i innych tragedii, których źródłem zawsze
jest nienawiść. Prośmy Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu
bezpieczeństwa i w harmonii, a Ojczyzna nasza uniknęła okrucieństwa terroryzmu.
2. Także wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. Dzisiejsza niedziela przesłania
jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej
tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej opatrzności, za przyczyną
i wstawiennictwem Matki Bożej, przyszłoroczne plony pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną
rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono więc wydaje w moim życiu owoc – oto
pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić.
3. Nadal pielgrzymujemy i gromadzimy się w wielu maryjnych sanktuariach, aby uczyć się
Chrystusa, aby rozwijać w sobie wiarę, nadzieję i miłość w szkole Maryi. Ona raz powiedziała
Bogu „fiat” i wytrwała w nim do końca. Także na Jasnej Górze jak każdego roku gromadzą się
rolnicy, harcerze, a także kombatanci. My również, zachwyceni Jej wzorem, postarajmy się tak
pogłębiać naszą przyjaźń z Bogiem, żeby przetrwała wszystkie życiowe burze i wszelkie zakusy
szatana na nasze dusze.
4. Natomiast w sobotę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest
naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim
było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.
Pamiętajmy też, że Chrystusowym Krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich
kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją Paschalną
Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Zachowujmy je
w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.
5. Bardzo dziękujemy panu Sołtysowi Mirosławowi Konopce za wykoszenie trawy wokół
przystanku, oraz dziękujemy Strażakom za wykoszenie trawy i wycięcie krzaków nad rzeką.
Bóg zapłać.
6. Dziękuję za przygotowanie uroczystości dożynkowych i złożone ofiary. Pieniądze zostaną
przeznaczone na mense ołtarzową do nowego kościoła.
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Krakowskiej Agnieszce
i Pisarskiej Krystynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Koncewicz Lucynę i Borzęcką
Grażynę.
W TYM TYGODIU PATROUJE AM:
• 13 IX – Święty Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, który zasłynął jako
wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich (wspomnienie
obowiązkowe).
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