
Lucas 2,16-21 
Los pastores fueron los primeros en adorar a Jesús, gracias al anuncio de los ángeles. 

Dice el evangelio que “María conservaba estas cosas en su corazón, y las meditaba”. 
María se fijaba en todo lo que sucedía, y lo meditaba. María está íntimamente unida a 
Jesús y a su misión salvadora. Nadie conocía mejor a Jesús que María. Por eso María es 
la memoria viva de Jesús. Seguro que los primeros cristianos preguntaban muchas 
cosas a María sobre Jesús, y ella contestaría con sencillez y con verdad. Por eso decimos 
que María es la memoria viva de la Iglesia, y continuamente nos recuerda siempre 
quién es Jesús, qué grande es su amor, y que hagamos caso de lo que Jesús dice. 

María también está pendiente de sus hijos. Muchas veces has rezado a María, le has 
contado tus cosas, has formulado propósitos, y le has pedido algunas cosas. María 
recuerda perfectamente lo que le has dicho, conoce muy bien tus alegrías y tus penas. 
María es también la memoria de tu itinerario espiritual. María te ha dado consuelo 
cuando lo necesitabas, pero también ha sido exigente recordándote tus deseos de ser 
más santo, y te llama a ser más fiel. Te dice que no te apartes de Jesús, y te da las 
ayudas del cielo que necesitas. 

Vamos a pedir a María que nos siga acompañando durante este año que hoy 
empezamos, y que al final de la vida, nos venga a buscar para llevarnos al cielo. María 
te recuerda que eres hijo de Dios, que te tienes que comportar como tal, porque 
también eres hijo de María. 

 
Луки 2,16-21 

Пастухи були першими, хто поклонився Ісусу, завдяки сповіщенню ангелів. В 
Євангелії сказано, що «Марія зберігала ці речі в серці своїм і роздумувала над 
ними». Марія помітила все, що сталося, і розмірковувала над цим. Марія тісно 
поєднана з Ісусом і Його спасительною місією. Ніхто не знав Ісуса краще, ніж 
Марія. Тому Марія є живою пам’яттю про Ісуса. Звичайно, перші християни 
запитували Марію багато про Ісуса, і вона відповідала просто й правдиво. Тому 
ми кажемо, що Марія є живою пам’яттю Церкви, і вона постійно нагадує нам, хто 
такий Ісус, яка велика Його любов і щоб ми зважали на те, що говорить Ісус. 

Марія також піклується про своїх дітей. Багато разів ви молилися до Марії, ви 
розповідали їй про свої речі, ви формулювали рішення і ви просили її про деякі 
речі. Марія чудово пам'ятає, що ти їй говорив, вона добре знає твої радощі і твої 
печалі. Марія також є спогадом про вашу духовну подорож. Марія давала вам 
розраду, коли ви цього потребували, але вона також була вимогливою, нагадуючи 
вам про ваше бажання бути більш святими, і закликала вас бути більш вірними. 
Він каже вам не відходити від Ісуса і дає вам необхідну допомогу з небес. 

Ми будемо просити Марію, щоб вона продовжувала супроводжувати нас 
протягом цього року, який ми починаємо сьогодні, і щоб наприкінці життя Вона 
прийшла шукати нас, щоб взяти нас на небо. Марія нагадує тобі, що ти є Божою 
дитиною, що ти маєш поводитись так, бо ти також є дитиною Марії. 

 


