TAJEMNICE RADOSNE ADWENT
1. ZWIASTOWANIE.
Matko Boża, Niepokalanie Poczęta Maryjo. Bóg stworzył w
Tobie Serce czyste, nieskażone, zachowane od wszelkiego
grzechu, w tym grzechu pierworodnego. Uczynił tak na mocy
przyszłych zasług Twojego Syna, Chrystusa Jezusa. Uczynił tak
z miłości do Niego, z miłości do Ciebie i z miłości do nas. W
Swoim Zamyśle doskonałym wybrał Ciebie na Matkę Bożą.
Przygotował Cię do tego zadania już od początku dziejów.
Twoje „FIAT” było otwarciem Serca Niepokalanego na Serce
Boże. Tak Począł się Bóg Człowiek, który przyniósł nam
zbawienie.
Błogosławiona jesteś, Maryjo, bo uwierzyłaś. Dzięki temu
miłość Boża wylała się na świat cały. Dzięki temu na świecie
pojawiła się nadzieja, Słońce, które oświetliło wcześniej
niewidoczną drogę do zbawienia, Ogień, który rozpalił serca
wielu.
Matko Najświętsza, dzisiaj pragniemy wynagradzać Bogu
za Twoje Niepokalane Poczęcie, za Twoje Niepokalane
Serce i za Twoją Niepokalaną Postawę. Czynimy to za nas
samych, ale i za tych, którzy tego nie czynią. Wielu jest
bowiem ku potępieniu idących, gdyż nie rozpoznali czasu
swojego nawiedzenia.

2. NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY.
Matko Boża, Niepokalanie Poczęta Maryjo. Zamieszkał w Tobie
Duch Święty, osłonił Cię, Począł w Twoim błogosławionym łonie
Syna Bożego. Bóg niejako ogołocił się ze wszystkiego stając
się małym Dzieciątkiem całkowicie zależnym od Swojej Matki.
Bóg uczynił się niejako niewolnikiem stworzenia, Wcielił się w
Swoje Stworzenie.
Ty Maryjo od razu wiedziałaś, że Twój Syn jest Radością nie
tylko Twoją, ale i całego świata. Jeszcze przed Jego
narodzeniem postanowiłaś nawiedzić swoją krewną Elżbietę,
aby podzielić się swoją radością, z tego, co Bóg Ci uczynił. I
Elżbieta doskonale to rozpoznaje, mając otwarte serce daje się
napełnić Duchowi Świętemu. Radość Wielkiej Nowiny udziela
się małemu wówczas dzieciątku, które krewna Twoja nosi pod
sercem. Wypełniają się słowa Pisma. Odtąd św. Jan Chrzciciel
rozpocznie swoją misję prostowania ścieżek grzeszników.
Matko Najświętsza, dzisiaj pragniemy wynagradzać Bogu za
tych, którzy kroczą przez życie ścieżkami krętymi,
zagmatwanymi, zapętlonymi i błędnymi i nie chcą prostować
drogi do Boga. Wstawiamy się za tymi, którzy samemu do Boga
nie idąc, innych od Boga odciągają. Niech nasze
wynagrodzenie przyczynia się do ich nawrócenia, aby Światłość
oświetliła im prawdziwą drogę do życia, aby nie zmarnowali
czasu swojego nawiedzenia.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA.
Matko Boża, Niepokalanie Poczęta Maryjo. Oto na świat
przychodzi Twoje Dziecię. Małe, bezbronne, niewinne,
niepokalane. Z przeczystego łona przychodzi na świat
najświętsza świętość. Bóg prawdziwy. Mesjasz. Odkupiciel.
Przenajdroższa Krew z Twojej krwi, chwalebne Ciało z Twojego
ciała, Serce Najlitościwsze z Serca Niepokalanego. Tak oto Bóg
przyszedł na świat, nie po to, aby świat potępić, ale po to, aby
świat został przez Niego zbawiony.
Matko Najświętsza, dzisiaj pragniemy wynagradzać Bogu
za wszystkich, którzy w Twoim Synu nie rozpoznali Syna
Bożego, za wszystkich, którzy swoim życiem i swoim
postępowaniem zachowują się tak, jak by Boga nie było.
Nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI.
Matko Boża, Niepokalanie Poczęta Maryjo. Oto Dziecko Twoje
jest zarazem Dzieckiem Boga Ojca. Nigdy nie miałaś co do tego
wątpliwości. Naturalnym zatem aktem było ofiarowanie Syna
Bogu w świątyni jerozolimskiej. Udałaś się tam wraz z Nim, w
towarzystwie św. Józefa, aby wypełnić Wolę Bożą i ofiarować
Syna Ojcu Przedwiecznemu.
Otrzymałaś tam, Maryjo, proroctwo, o zjednoczeniu Twojej
drogi z drogą Syna Twego. Oto Syn Twój nazwany został
„światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu, Izraela”.
Zapowiedziano Mu przeznaczenie na upadek i na powstanie
wielu w Izraelu, i że będzie Tym, któremu sprzeciwiać się będą.
Proroctwo Symeona dotknęło również Ciebie, jako Matkę
Mesjasza, zapowiadając, że „Twoją duszę miecz przeniknie,
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.”
Matko Najświętsza, dzisiaj domyślać się tylko możemy, jak
wielką boleść przeżyłaś pod krzyżem, jak wiele cierpiałaś,
gdy Twoje Niepokalane Serce zostało rozdarte między
Synem, a tymi, za których oddał Swe życie. Stałaś się
Matką Kościoła i przez te wszystkie wieki bolejesz nad tym,
że ludzie nie rozpoznali w Jezusie Chrystusie Mesjasza i
Zbawiciela, a tym samym nie przyjmują daru krzyża, daru
zbawienia. Za nich właśnie wynagradzamy Tobie dzisiaj, o
Niepokalanie Poczęta Maryjo.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI.
Matko Boża, Niepokalanie Poczęta Maryjo. Oto zapowiadana 3dniowa ciemność wypełnia Serce Twoje. Nie wiesz, gdzie jest
Jezus, Twój ukochany Syn, zagubił się, zniknął, straciłaś Go.
Przez trzy dni nie możesz Go odnaleźć, być może traciłaś już
nadzieję, ale nie ustawałaś w poszukiwaniach. Ta trzydniowa
nieobecność Jezusa w Twoim życiu jest zapowiedzią
trzydniowej nieobecności Jezusa w życiu świata, gdy Umrze na
krzyżu, nim Zmartwychwstanie.
Ufna jesteś, Maryjo, bo całą nadzieję w Bogu pokładasz. Twoja
wiara, nadzieja i miłość są wzorem dla nas, a pokora, uniżenie i
posłuszeństwo godne najwyższego naśladowania. Bóg
nagradza Cię, o Pani: znajdujesz Swego Syna, a pod koniec
życia zostajesz wzięta do nieba i ukoronowana na Królową
Nieba i Ziemi.
Matko Najświętsza, dzisiaj pragniemy wynagradzać
Twojemu Sercu za wszystkich, którzy nie mając wiary,
nadziei i miłości w sercach, prowadzą innych w ślepą
uliczkę do piekła prowadzącą, za tych, którzy polecają nam
szukać Boga wszędzie tam, gdzie Go nie ma, a nie w
świątyni, gdzie jest stale obecny w Najświętszym
Sakramencie. Gdy Go tam właśnie znajdziemy, to
otrzymujemy najwspanialszą Nagrodę na tym świecie, Jego
Samego.
Matko Boża, Niepokalanie Poczęta Maryjo, Matko nasza,
módl się za nami.

