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Pierwsza tajemnica radosna 

O PEŁNIENIU  
WOLI BOŻEJ 

…czyli jak Anioł Gabriel  
zwiastował  

Najświętszej Maryi Pannie 

Kasia już od rana nie mogła się docze -
kać swojego ulubionego serialu. Dzisiaj 
ostatni odcinek, a więc wszystko się wy-
jaśni. Jeszcze tylko ostatnia reklama i za-
raz się zacznie.  

Usiadła przed telewizorem i czekała 
na rozpoczęcie filmu. Nagle z kuchni ode-
zwała się mama: 

– Kasiu idź do sklepu, bo nie mamy 
masła i pieczywa na kolację. 



– 10 –

– Oj mamo, nie teraz, zaraz zacznie 
się mój ulubiony serial. 

– Kasiu musisz iść teraz, później zrobi 
się ciemno, nie będę mogła wypuścić cię 
samej z domu. 

– Nie chcę, nie pójdę. 
Po chwili Kasia widziała, jak mama 

zdenerwowana ubierała płaszcz, żeby 
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wyjść na zakupy. Zrobiło jej się bardzo 
smutno i  wstyd. I  jakoś sama nie wie-
działa, dlaczego przestał ją interesować 
film i nawet nie obejrzała go do końca. 

Dawno, bardzo dawno temu ludzie 
żyli daleko od Pana Boga. Nie potrafili 
oderwać się od swoich grzechów, nikt nie 
mógł dostać się do nieba, bo niebo było 
dla ludzi zamknięte. Ale Pan Bóg posta-
nowił zesłać na świat swojego Syna, żeby 
nas zbawił i wszystkim pokazał i otworzył 
drogę do nieba. 

Jednak żeby mógł się narodzić Boży 
Syn, trzeba było znaleźć mu mamę. Mu-
siała to być najlepsza, najwspanialsza 
mama na świecie. Taka, która ponad 
wszystko kochała Pana Boga i  zawsze 
była mu posłuszna.  

Po wielu, wielu latach oczekiwań 
w miejscowości Nazaret mieszkała młoda 
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dziewczyna. Na imię miała Maryja. Była 
piękna nie tylko z wyglądu. Najpiękniej-
sza była jej dusza. Nie miała żadnego, na-
wet najmniejszego, grzechu. Nigdy nie 
zapomniała pacierza, nigdy nie obraziła 
swoich rodziców, ani sąsiadów, ani ni-
kogo. Z nikim się nie kłóciła, była praco-
wita i dobra.  

Trzeba jednak było jakoś jej to powie-
dzieć, że została wybrana na mamę Syna 
Bożego. Posłał więc Bóg Anioła Gabriela. 
Ten przyszedł, pokłonił się nisko i powi-
tał Ją słowami, które wszyscy znamy z na-
szej codziennej modlitwy: „Zdrowaś Ma-
ryjo, łaski pełna, Pan z Tobą”. Powiedział 
Jej po co przybył.  

Czy Maryja się ucieszyła na taką wia-
domość? Na pewno tak, ale też na pewno 
trochę się przestraszyła i zasmuciła – bo 
co powie Jej ukochany, Józef, co pomyślą 
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