
Mk 3,  31 - 35 

 

(31) Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali 

po Niego, aby Go przywołać.  

(32) Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja 

Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie.  

(33) Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? 

(34) I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi 

bracia.  

(35) Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą                  

i matką.  

 

 

 

 

 

 

Prawdziwi krewni Jezusa  -    (Mk  3, 31 - 35) 

 

Omawiana perykopa posiada następującą strukturę: 

a) Pojawienie się Matki Jezusa i Jego "braci", którzy Go szukają i chcą z Nim 

rozmawiać (Mk 3,31) 

b) Jezus w otoczeniu słuchającego Go tłumu (Mk 3,32a) 

c) Ktoś powiadamia Mistrza o przybyciu Jego Matki i "braci" (Mk 3,32b) 

d) Odpowiedź Jezusa (Mk 3,33) 

e) Wyjaśnienie Mistrza z Nazaretu na temat rzeczywistego pokrewieństwa (Mk 

3,34-35) 

Opis wydarzenia nawiązuje do wcześniejszej wzmianki o działalności Jezusa (Mk 3,20). 

Mistrz przebywał wewnątrz domu oblężonego przez tłum do tego stopnia, że nie sposób 

było dostać się do środka. Języki hebrajski i aramejski były stosunkowo ubogie i jednym 

słowem ah określały: brata rodzonego i krewnego, a więc na przykład kuzyna (Rdz 13,8; 

14,14.16; 29,12.15). 



Ludzie Wschodu do dnia dzisiejszego używają określenia "brat" w stosunku do 

krewnych. w sensie przenośnym słowem "brat" określano także członków tego samego 

szczepu czy narodu. 

Mieszkańcy Nazaretu wymienili z imienia "braci" Jezusa: Jakuba, Józefa, Judę                         

i Szymona, oraz wspomnieli o Jego siostrach (Mk 6,3). Pierwsi dwaj z grupy "braci" byli 

synami innej Marii (Mt 27, 56), kuzynki lub bratowej Matki Jezusa. Wychowywał się On 

wspólnie z dziećmi swego krewnego i zgodnie z ówczesnymi zwyczajami są oni nazywani 

"braćmi". 

Nigdzie jednak w Nowym Testamencie nie są oni wspomniani jako synowie Maryi. 

Dlatego i w omawianym przypadku należy przyjąć, że określenie to ma podobny sens. 

Wspomniani "bracia" to zatem nikt inny, jak tylko jego kuzyni, a "siostry" to Jego 

kuzynki. 

Jeśli o tym zapominamy, to trudno nam będzie zrozumieć, jak się to mogło stać, iż w II 

w. pojawiła się i zyskała uznanie nauka o nieustającym dziewictwie Maryi. Przecież nie 

mogłoby się to przydarzyć, gdyby członkowie pierwotnego Kościoła, a wśród nich 

pierwszy biskup Jerozolimy - Jakub, byli synami Maryi. 

Później jednak, kiedy zaczęto oddalać się od tradycji palestyńskiej, znajomość 

związków, jakie istniały między Jezusem a Jego krewnymi, coraz bardziej słabła. Dlatego 

czytelnicy Nowego Testamentu, natrafiając na zwrot "bracia Jezusa", zadawali sobie 

pytanie: o kogo chodzi? 

 Czy z omawianej perykopy wynika, iż Jezus nie okazywał 

należytego szacunku Matce? 

Oczywiście nie. Jezus nigdy nie przekreślał ludzkich więzów. Bronił praw rodziców, 

którzy byli zaniedbywani przez swoje dzieci i z niezwykłą surowością pouczał, że należy 

zachować przykazanie nakazujące czcić matkę i ojca (Mk 7,8-13; 10, 19). 

Nie mógł więc nie okazywać szacunku Matce, gdyż ewangelie przedstawiają Go 

jako tego, kto pierwszy wypełnia to, co głosi.  

Świadczy o tym - niezależnie od całej głębi religijnej - scena pod krzyżem, gdy 

powierzył Matkę umiłowanemu uczniowi (J 19,25-27). 

 Jak zatem wytłumaczyć reakcję Jezusa na wiadomość, że przyszła Jego Matka? 

Otóż uznał On, że swoim przybyciem stworzyła Mu Ona świetną okazję, aby pouczyć 

całe swoje otoczenie o tym, co jest najważniejsze.  



 Na pierwszym miejscu liczy się nie rodzina biologiczna, ale nowa 

społeczność duchowa, której On jest ośrodkiem. 

W ewangeliach dosyć często powraca temat pokrewieństwa duchowego z Jezusem. 

Przybiera różne odmiany. Dla Marka ten należy do rodziny Mistrza, kto pełni wolę Ojca 

niebieskiego (Mk 3,34-35). 

Jezus opuścił swój rodzinny Nazaret, bo szedł za głosem Ojca. Nie uczynił więc tego             

z lekceważenia więzów rodzinnych, do których w Palestynie przywiązywano dużą wagę, 

lecz z powodu swojej całkowitej przynależności do Ojca. Zamiast więzi krwi wybrał wieź 

duchową. Mistrz stał się wzorem dla uczniów, którzy są powołani, aby, podążając za Nim, 

opuścić matkę oraz braci i siostry. 

Zebrani wokół Mistrza uczniowie stali się zaczątkiem tej nowej społeczności.                        

O przynależności do niej nie decyduje zwykłe pokrewieństwo, ale pełnienie woli Bożej, 

którą objawiał Jezus.  

Ewangeliści bardzo często posługują się słowem "wola". Chodzi im zawsze o wolę 

Ojca. Kładą nacisk na konieczność jej urzeczywistniania. Jezus przywiązywał niezwykłą 

wagę do wypełniania woli Bożej. 

 Już u zarania dziejów człowiek sprzeciwił się Bogu. Powtórzyło się to zresztą 

jeszcze wiele razy w dziejach świata. Dlatego Jezus - Syn Boży, zstąpił na 

ziemię, aby dać przykład.  

Przyszedł, aby pełnić wolę Ojca (Hbr 10,7.9). Jego posłuszeństwo względem Ojca 

ujawniło się najdoskonalej podczas drogi krzyżowej, począwszy od modlitwy                             

w Getsemani. 

W ewangeliach jest wiele miejsc, z których wynika, że jezus był twórcą nowego 

porządku, nowej społeczności. W tej nowej społeczności więzy rodzinne nie są 

najważniejsze. Liczy się pełnienie woli Bożej. O miejscu w niej nie decyduje więc 

pokrewieństwo z Jezusem, lecz przyjmowanie Jego słowa. wszystko inne nie posiada 

znaczenia. 

Na ziemi nie ma sprawy ważniejszej nad ufne otwarcie się na Boga. 

Z wypowiedzi Jezusa nie wynika więc, że odrzucał On ludzkie więzy czy też że Maryja 

nie liczyła się dla Niego. Przecież nigdy nie przekreślał ludzkich więzów. I tym razem nie 

dystansował się od swojej Matki i "braci", nie dążył do zerwania więzów rodzinnych. 

W tym przypadku można natomiast mówić o podporządkowaniu stosunków synowskich 

i braterskich stosunkom opartym na innego rodzaju więzi. Nowa rodzina to wspólnota, 

która wypełnia Boże wymagania.  



 Więź łącząca ucznia z Jezusem ma większą wagę od więzi z ojcem lub matką.  

Dlatego wszelkie powiązania rodzinne, które byłyby przeszkodą w rozwijaniu jedności 

pomiędzy Jezusem a uczniem, powinny ustąpić wobec obowiązku wyższego rzędu. 

Z omawianej perykopy nie wynika więc, że Jezus odrzucił ludzkie więzy albo że 

Maryja nie była dla Niego ważna i że jej nie szanował. 

 

Ważne, abyśmy - czytając ją - uświadomili sobie, że Jezus przenika do 

naszego otoczenia jako słowo Boże wcielone w nasze czyny, przez które mówi              

i działa wszędzie tam, gdzie się znajdujemy.  

W ten sposób rodzimy Go dla świata i w pewnym sensie stajemy się Jego 

matką. 

 

Jeśli Jego Dobra Nowina przeniknie nas na tyle, że myślimy i postępujemy jak On, to 

tworzy się między nami a Nim wewnętrzne podobieństwo, jakie występuje między braćmi. 

Jest ono o wiele silniejsze i głębsze niż więzy rodzinne. 

 

 

"Nadeszła Jego Matka i bracia ..." (Mk 3, 31) 

Wynika z tego, że Chrystus ma matkę i braci [...]. Pismo Święte zwykło nazywać 

braćmi nie tylko tych, którzy zrodzeni zostali przez tych samych rodziców czy też przez 

tego samego mężczyznę, choć różne matki, albo tę samą kobietę. Nazywa tak także 

krewnych tego samego stopnia, czy to ze strony ojca, czy to ze strony matki [...].  

Skąd Pan miał braci? Czyżby Maryja nie urodziła raz tylko? Absurd. Przecież to od  

niej bierze swą godność dziewictwo. Ta niewiasta mogła być matką, ale nie może być 

nazwana żoną. Nazwana jest kobietą ze względu na płeć, ale nie ze względu na to, że 

utraciła dziewiczą integralność. Dowieść można tego na podstawie Pisma Świętego.  

Przecież Ewa została nazwana kobietą zaraz po utworzeniu jej z boku mężczyzny, 

zanim się z nim połączyła [...].  

W jakim więc sensie jest mowa o braciach? Byli oni krewnymi Maryi jakiegoś tam 

stopnia. Jak to udowodnić? Na podstawie samego Pisma Świętego. 

Bratem Abrahama nazwany jest Lot, a był synem jego brata. Czytaj dalej, a odkryjesz, 

że Abraham był stryjem Lota, a są nazwani braćmi (Rdz 11, 27 - 34).  



Dlaczego? Bo byli krewnymi. W taki sam sposób Jakub miał wuja Labana Syryjczyka, 

bo był on bratem matki Jakuba, rebeki, żony Izaaka.  

Czytaj Pismo Święte, a odkryjesz, że braćmi są nazywani wuj i jego siostrzeniec. 

Poznawszy tę zasadę, zrozumiesz, że wszyscy krewni Maryi byli braćmi Chrystusa. 

Również Jego uczniowie bardziej byli braćmi niż krewni, bo ci ostatni nie byliby 

braćmi, gdyby nie stali się uczniami. na próżno byliby braćmi, gdyby w swoim bracie 

[Jezusie] nie uznali nauczyciela. Gdy bowiem oznajmiono Mu, iż na zewnątrz stoją 

Matka i bracia, On rozmawiając ze swoimi uczniami, mówił: "Któż ... ten jest moją 

matką, bratem i siostrą". Tak więc także Maryja, bo pełniła wolę Ojca, Pan wysławiał 

w niej to, że pełniła wolę Ojca, a nie to, że ciałem zrodziła ciało [Syna Bożego]. [...] 

Gdy na słowa kobiety z tłumu powiedział: "Błogosławieni, którzy słuchają Słowa 

Bożego i strzegą go" (Łk 11,27-28), chciał powiedzieć: moja matka, którą nazwaliście 

szczęśliwą, dlatego jest szczęśliwa, bo strzeże słowa Bożego.  

Nie dlatego, że w Niej Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, ale dlatego, 

że strzeże owo Słowo Boże, przez które sama została uczyniona i które w Niej stało się 

ciałem. Niech ludzie nie cieszą się doczesnym potomstwem, ale niech się cieszą, jeśli 

duchem łączą się z Bogiem. (Augustyn, „Homilie na  Ewangelię św. Jana” 10,2-3). 

 

 

„Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest siostrą, bratem i matką” (Mk 3,35) 

Ewangelia (Mk 3,31-35) być może bardziej niż inne jest brzemienna w tajemnice.               

Oto Jezus, Stwórca i nasz Odkupiciel, kryje się z tym, że zna matkę. Wyjaśnia, że Jego 

matką i krewnymi jest się nie przez więzy ciała, lecz na mocy więzów duchowych, w 

słowach: "Któż jest matką moją i moimi braćmi? Kto pełni wolę Ojca mojego, ten jest 

Mi bratem, siostrą i matką". Cóż chce nam przez to powiedzieć? [...] 

O ile nie dziwi, że ten, kto pełni wolę Ojca, nazwany jest bratem i siostrą Pana, bo wiara 

gromadzi ludzi obu płci, to dziwi, jak taki człowiek może być nazwany także Jego matką. 

O tym, że wierzących uczniów nazwał swymi braćmi, mówiąc: "Idźcie, oznajmijcie to 

moim braciom" (Mt 28,10). 

 Należy zatem zbadać, w jaki sposób ten, który przez wiarę stał się bratem Pana, może 

stać się także Jego matką. Dzieje się tak wtedy, gdy ten, kto stał się przez wiarę bratem  

i siostrą Chrystusa, zaczyna Go głosić. W ten sposób, gdy wprowadza Go w serca 

słuchających, jakby wydaje na świat Pana. Staje się Jego matką przez to, że jego 

przepowiadanie rodzi miłość Pana w sercu i umyśle bliźniego. (Grzegorz Wielki, 

„Homilie na Ewangelie” 3,1-2). 



 

Ileż kobiet błogosławiło świętą Dziewicę i Jej łono, ileż pragnęło zostać takimi 

matkami, porzucając wszystko [inne]. Oto [Chrystus] wytyczył nam szeroką drogę. Nie 

tylko kobiety, ale także mężczyźni mogą stanąć w takim szeregu, a nawet jeszcze 

znakomitszym.  

Bo [cnota] czyni matką o wiele bardziej niż bóle porodowe. Jeśli [cielesne 

macierzyństwo] jest błogosławione, to [duchowe] jest o wiele większe, o ile bardziej 

skuteczne. Nie pragnij, ale śmiało krocz po drodze, która prowadzi cię do tego, czego 

pragniesz" (Jan Chryzostom, „Homilie na Ewangelię wg św. Mateusza” 44,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mk 3, 31 – 35 

 

nr 28 – 1994 

Ponieważ Jezus przyszedł na świat, aby pełnić wolę Ojca, mógł powiedzieć:                    

„Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3,35). 

 Jezus pragnie, abyśmy jak On pełnili wolę Bożą we wszystkim i w ten sposób 

upodobnili się do Niego. Wskazuje nam drogę, którą sam przebył: drogę posłuszeństwa 

woli Bożej do końca, aż po odrzucenie przez innych, aż po krzyż. 

Absurdem jest twierdzić, że Jezus wyrzuca złe duchy mocą Belzebuba. Trudno o 

bardziej fałszywe twierdzenie, o bardziej chybiony zarzut wobec osoby Jezusa. Jak 

bowiem szatan mógłby wziąć w swoje posiadanie Syna Bożego? Szatan nie ma władzy 

nad Jezusem. Jak ten, który przeciwstawia się woli Boga, mógłby spełniać wolę Bożą? 

Szatan toczy walkę z Bogiem i dąży do zaprowadzenia na świecie królestwa zła. Jak więc 

mógłby starać się o rozwój królestwa Bożego, udzielając Jezusowi mocy wyrzucania złych 

duchów? 

Jeśli nie jesteśmy dziećmi szatana i zaliczamy się do grona siedzących wokół Jezusa               

i słuchających Jego nauki, a więc jeśli jesteśmy Jego braćmi i siostrami, to mamy starać się 

najpierw o królestwo Boże (Mt 6,33). Pociąga to jednak za sobą zgodę na krzyż. 

Postawa Jezusa opisana w Ewangelii według św. Marka jest odczytana jako znak 

sprzeciwu przez tych wszystkich, którzy nie mają w swoim sercu Ducha Świętego. 

Dlatego współcześni Chrystusowi mówili o Nim, że „odszedł od zmysłów” (Mk 3,21),                  

i próbowali go powstrzymać (Mk 3,21). To samo oskarżenie czeka także nas wszystkich, 

jeśli – jak pisał św. Paweł – przynaglani przez miłość Chrystusa wybieramy drogę 

wskazaną nam przez Pana i „jeśli odchodzimy od zmysłów – i to ze względu na Boga”              

(2 Kor 5,13). 

Co znaczy Pawłowe „odejście od zmysłów”, jeśli nie rozpalenie w sobie tej samej 

miłości i gorliwości o sprawy Boże, jakie kierowały życiem Jezusa? Jezus był tak oddany 

sprawie głoszenia i uobecniania królestwa Bożego, że „nawet posilić się nie mogli”                     

(Mk 3,20) z powodu tłumów, jakie garnęły się do Niego. 

Prośmy dziś Ducha Świętego, by i w nas rozpalił płomień tej samej gorliwości o 

sprawy królestwa Bożego, jaka ożywiała Jezusa. Prośmy Ducha Świętego o łaskę 

całkowitego wyrzeczenia się szatana i wszystkich spraw jego, nawet za cenę odrzucenia 

nas przez otoczenie. 

     



68 – 1998 (123 – 2003) 

 Co skłoniło rodzinę Jezusa do tego, by próbować Go „powstrzymać”                       

i uważać, że „odszedł od zmysłów” (Mk 3,21)?  

Aby wyobrazić sobie, co widzieli i słyszeli kuzyni Jezusa, spróbuj wcielić się w rolę 

jednego z nich. Znałeś Jezusa od jego urodzenia i widziałeś, jak Jego życie uległo nagłej 

przemianie, gdy w wieku 30 lat przyjął z rąk Jana chrzest w Jordanie, a potem odbył 

czterdziestodniowy post na pustyni.  

 Po powrocie z pustyni Jezus zaczął głosić, że królestwo Boże jest blisko, i wzywać 

ludzi do nawrócenia i wiary w Ewangelię.  

 Gromadziło się wokół Niego coraz więcej uczniów, widząc, że wyrzuca złe duchy, 

naucza z mocą, uzdrawia chorych i odpuszcza ludziom ich grzechy. 

 Jezus spędzał wiele czasu wśród celników i grzeszników.  

 Szli za Nim wielkie tłumy – cisnęli się do Niego chorzy, a opętani z krzykiem padali 

Mu do stóp. 

 Czasem ruch wokół Niego był tak wielki, że Jezus nie miał nawet czasu na posiłek. 

Możemy zatem po części zrozumieć, dlaczego krewni Jezusa martwili się o Niego                  

i starali się Go powstrzymać. Nie wiedzieli jeszcze przecież w pełni, Kim On jest i jaka 

jest Jego misja w świecie. Nawet Maryja, mimo że była bez grzechu, musiała wciąż na 

nowo odkrywać znaczenie słów anioła, że Jej Syn „zbawi swój lud od jego grzechów”        

(Mt 1,21). 

Gdy krewni posłali po Niego, Jezus powiedział, zwracając się do wszystkich: 

 „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą 

i matką” (Mk 1,34-35).  

 

 Słowa, które często odbieramy jako napomnienie skierowane do krewnych 

Jezusa, są w rzeczywistości zaproszeniem dla nas wszystkich, by wejść do Jego 

rodziny – by stać się dla Niego kimś tak bliskim jak Jego własna Matka.  

Zawsze możemy wzrastać w naszym rozumieniu Jezusa i w gotowości wypełniania 

Jego słowa. W tym celu właśnie otrzymaliśmy Jego Ducha, który nas poucza i umacnia. 

 

„Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że obdarzasz nas wiarą w Twojego Syna. Prosimy, 

ożywiaj ją w nas przez swojego Ducha. Spraw, abyśmy poznając coraz lepiej Jezusa, 

uczyli się coraz bardziej Go kochać.” 

     



79 -1999 

Z listów, które św. Paweł skierował do swoich współpracowników, Tymoteusza i 

Tytusa, wiemy, jak bardzo ich kochał i jak na nich polegał. Paweł nazwał Tymoteusza 

swoim umiłowanym dzieckiem (2 Tm 1,2), a Tytusa swym prawdziwym dzieckiem we 

wspólnej wierze (Tt 1,4). We wspólnej misji głoszenia Ewangelii połączyła ich miłość  do 

Chrystusa i do siebie nawzajem. 

 Jezus chce, aby wszystkich Jego wyznawców łączyła bezgraniczna miłość, 

miłość, której źródłem jest sam Bóg.  

Trudno jest nam pojąć „Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość” (Ef 3,18)                    

tej miłości. Miłość Boga czyni nasze serca podobnymi do serca Jezusa, tak że im bardziej 

kochamy Boga, tym bardziej stajemy się zdolni kochać innych ludzi. Jego miłość 

wykracza poza więzy krwi i czyni nas prawdziwymi braćmi Jezusa i siebie nawzajem. 

O tym właśnie mówił Jezus, nazywając każdego chrześcijanina swoim „bratem, 

siostrą i matką” (Mk 3,35).  

Jezus pragnie, abyśmy – bez względu na to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy – 

wszyscy stali się Jego rodziną. Jeśli otworzymy przed Nim swoje serca, On przemieni nas, 

byśmy podobnie jak Tymoteusz i Tytus potrafili służyć Mu w wolności i wspólnie 

budować Jego królestwo. 

 Do zbawienia w Chrystusie zostaliśmy powołani we wspólnocie Kościoła, a 

nie indywidualnie, w odosobnieniu.  

Czy św. Paweł zdołałby odbyć tak wiele podróży, odwiedzić tyle miast i napisać tyle 

listów, gdyby nie pomagali mu w tym wierni współpracownicy, których imiona 

znajdujemy na kartach Nowego Testamentu?  

Byli to zwykli ludzie – zdarzały się wśród nich spory i nieporozumienia – ale Bóg, 

który jest źródłem wszelkiej miłości, jednoczył ich ze sobą w Chrystusie. My także, 

otwierając się na Jego dary, możemy doświadczyć duchowej jedności z naszymi braćmi. 

 

„Panie, powierzamy Ci całe nasze życie. Przemieniaj nasze serca i spraw, abyśmy 

byli prawdziwie braćmi dla Ciebie i dla siebie nawzajem.” 

     

 

 



101 – 2001 

Może troska o to, że Syn przeciąża się pracą albo też że wzrasta opozycja przeciwko 

Jego nauczaniu, kazała Maryi odszukać Jezusa. Niektórzy krewni rozpowiadali w dodatku, 

że jej Syn odszedł od zmysłów (Mk 3,20-21). Może pomyślała, że nadszedł czas, aby się w 

to wszystko zaangażować. W końcu była Jego Matką. 

Kiedy Maryja dotarła na miejsce, gdzie Jezus nauczał, przez oblegający Go tłum 

posłała wiadomość, że przybyła wraz z braćmi. Słysząc to, Jezus zapytał: „Któż jest moją 

matką i którzy są braćmi?”.  

Następnie sam odpowiedział na to pytanie mówiąc: „Oto moja matka i moi bracia. 

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest  bratem, siostrą i matką”. (Mk 3,33-35).  

Słowa Jezusa przekazane przez tłum były łagodnym przypomnieniem Maryi o celu 

Jego misji i pełnym miłości wezwaniem, aby przygarnęła każdego, kto zostanie pozyskany 

dla Ewangelii. 

Jezus nie chciał zasmucić Maryi. Przypomniał Jej zarówno swojej, jak i o Jej 

misji. Kiedy przemierzał ziemię izraelską, aby pozyskiwać ludzi dla swego królestwa, 

przekazywał pod jej macierzyńską opiekę coraz więcej osób. Dlatego mógł powiedzieć: 

„Kto jest moją rodziną? Wszyscy moi uczniowie!  

 Czy możesz, Matko, zaopiekować się nimi – także tymi poranionymi, 

pogrążonymi w grzechach, zepchniętymi na margines – i znaleźć dla nich 

miejsce w swoim sercu?  

 Czy Twa miłość, podobnie jak moja, może nie mieć względu na osoby?”. 

 

   Maryja nieustannie wzrastała w zrozumieniu swego powołania. 

 Gdyby tak nie było, nie byłaby świętą! Jej wierność i posłuszeństwo woli Boga 

zaprowadziły ja aż pod krzyż. Kiedy stawała przed Bożym wezwaniem, przyjmowała wolę 

Boga i otwierała swe serce na łaskę potrzebną do wypełnienia powierzonego Jej zadania. 

Czy jesteśmy gotowi okazać miłość i pomoc wielkiej rodzinie Bożej? Czy nie 

ograniczamy się do dbania o swój własny dom rodzinny i grono przyjaciół? Czy jesteśmy 

gotowi podać rękę każdemu, kto szuka Jezusa?  

 Idźmy za przykładem Maryi i otwórzmy swe serca dla wszystkich ludzi. 

„Dziękuję Ci, Jezu, za uczynienie mnie członkiem Twej rodziny. Dziękuję za to, że nie 

wstydzisz się nazywać mnie swoim bratem. Przyprowadź do siebie wszystkich ludzi i 

naucz nas miłości, która nie ma względu na osoby.” 


