
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS (CICLO A) 
 
María se nos presenta como Madre de Dios, porque es madre de Jesús, que es 

Dios, y Jesús viene a redimirnos. Al contemplar la maternidad de María no 
podemos dejar de ver que Ella está asociada de forma eminente al misterio de la 
Redención. El que ha nacido de sus entrañas viene a salvar a los hombres. Como 
la Madre vive para el Hijo, con todo lo que conlleva de sufrimiento humano, se 
une a Él en el cumplimiento de la voluntad del Padre. 

En el Evangelio, a su vez, encontramos un hermoso motivo de reflexión 
espiritual. Los pastores corren al portal avisados por el anuncio de los ángeles. 
Allí encuentran a María, a José y al Niño y, se nos dice: «María conservaba todas 
esas cosas, meditándolas en su corazón». María es la memoria de la Iglesia, pero 
es también, en cuanto es madre de los creyentes, la que guarda el recuerdo de la 
vida espiritual de cada uno de nosotros. Los pastores cuentan lo que han oído; 
otros personajes, que actúan como espectadores, se admiran. Sólo María 
recuerda. María tiene una perspectiva y una visión de Jesucristo realmente 
especial, que los apóstoles tenían en cuenta. De la misma manera que los 
primeros cristianos preguntaban a los apóstoles cosas sobre hechos y palabras de 
Jesús, seguro que también preguntarían a María, que siempre tendría algo 
sencillo pero profundo que decir. 

María es la memoria maternal y creyente de Jesús. María recuerda, recuerda 
con la mente pero también con el corazón. Ese papel lo hace en cada alma 
cristiana la Madre de Dios. Ella recuerda incluso lo que nosotros somos capaces 
de olvidar. Ella también es madre nuestra, y nos ama con amor sobrenatural. 
¿Qué podían significar aquellas palabras sino que en el corazón de María se 
guardan también nuestros propósitos, nuestros afectos, nuestras luchas 
espirituales y nuestra oración? En el corazón de la Madre está grabada no sólo la 
fisonomía de Jesús, sino también la de nuestro itinerario espiritual. 

La primera lectura narra la bendición de Aarón. Es la del Antiguo Testamento. 
La bendición del Nuevo es el mismo Jesucristo, en quien «Dios nos ha bendecido 
con toda clase de bienes», como dice San Pablo. La plenitud de dicha bendición 
es que somos hijos de Dios. Esa gracia nos ha llegado, en el designio de Dios, a 
través de María. Por ello la devoción mariana no es accidental en la vida de un 
cristiano. No se trata de una práctica más de piedad que podemos añadir o quitar 
a nuestro gusto, sino que aparece como un pilar fundamental sobre el que 
construir una sólida vida espiritual. Que la Madre de Jesús y Madre nuestra, nos 
enseñe a vivir conforme a nuestra dignidad de hijos de Dios, de hijos de María. 
  



БОГОРОДИЦІ ПРЕСВЯТА МАРІЯ (ЦИКЛ А) 
 
Марія представлена нам як Матір Божа, тому що вона є матір’ю Ісуса, який 

є Богом, і Ісус приходить, щоб нас відкупити. Розмірковуючи про 
материнство Марії, ми не можемо не побачити, що Вона визначним чином 
пов’язана з таємницею Відкуплення. Той, хто народився з її лона, приходить 
спасти людей. Оскільки Мати живе для Сина, з усіма людськими 
стражданнями, вона єднається з Ним у виконанні волі Отця. 

У Євангелії, у свою чергу, ми знаходимо гарний привід для духовних 
роздумів. Пастухи біжать до порталу, попереджені проголошенням ангелів. 
Там вони знаходять Марію, Йосипа та Дитя, і нам сказано: «Марія зберігала 
всі ці речі, розмірковуючи про них у своєму серці». Марія є пам’яттю Церкви, 
але також, оскільки є Матір’ю віруючих, вона зберігає пам’ять про духовне 
життя кожного з нас. Пастухи розповідають, що чули; інші герої, які 
виступають у ролі глядачів, захоплюються один одним. Пам'ятає тільки 
Марія. Марія має справді особливу перспективу та бачення Ісуса Христа, яке 
пам’ятали апостоли. Подібно до того, як перші християни ставили апостолам 
запитання про вчинки та слова Ісуса, вони, безумовно, запитували б і Марію, 
яка завжди мала сказати щось просте, але глибоке. 

Марія є материнською і віруючою пам’яттю Ісуса. Марія пам'ятає, пам'ятає 
розумом, але й серцем. Цю роль у кожній християнській душі виконує Матір 
Божа. Вона пам'ятає навіть те, що ми здатні забути. Вона також наша мати, і 
вона любить нас надприродною любов’ю. Що можуть означати ці слова, крім 
того, що в серці Марії також зберігаються наші цілі, наші прихильності, наша 
духовна боротьба і наша молитва? У серці Матері вкарбовано не лише 
постать Ісуса, але й нашу духовну подорож. 

Перше читання розповідає про благословення Аарона. Це зі Старого Завіту. 
Благословенням Нового є сам Ісус Христос, у Якому «Бог благословив нас 
усіма благами», як каже святий Павло. Повнота цього благословення полягає 
в тому, що ми діти Бога. Ця благодать прийшла до нас, за Божим задумом, 
через Марію. Тому марійна побожність не є випадковою в житті 
християнина. Це не просто чергова практика благочестя, яку ми можемо 
додавати або прибирати, як нам заманеться, але вона виглядає як 
фундаментальний стовп, на якому можна будувати міцне духовне життя. 
Нехай Мати Ісуса і наша Мати навчать нас жити відповідно до нашої гідності 
дітей Божих, дітей Марії. 

 
 


