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Kościół katolicki obchodzi 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie wiemy
dokładnie, kiedy narodziła się Maryja, a data tego święta wynika z tradycji kultu maryjnego.

    

Świętowane tego wydarzenia niesie głęboką treść teologiczną. Narodzenie Maryi było
bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Zbawiciela. Ojcowie Kościoła mówili, że Maryja poprzedza
przyjście Mesjasza tak, jak nastanie jutrzenki zapowiada pełny blask dnia. W liturgii bizantyjskiej
prawdę tę wyrażają słowa: "Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu
światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg", a w liturgii
zachodniej prośba o wstawiennictwo tej, która "dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką
zbawienia".

  

Biblijne objawienie często podkreśla znaczenie urodzin osoby, która odgrywa ważną rolę dla
historii zbawienia. Symbolika narodzin jest zapowiedzią nowego życia w wierze, chrztu, Bożego
błogosławieństwa. W kanonie Pisma Świętego nie znajdujemy jednak opisu narodzenia i
dzieciństwa Maryi, choć temat ten podejmują liczne apokryfy m. in. "Protoewangelia Jakuba".
Trudno jednak na podstawie tych pism odtworzyć prawdziwe wydarzenia z życia Matki Bożej.

  

Tradycja mówi o tym, że jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim, którzy doczekali się córki
dopiero w późnym wieku. Należy pamiętać, że Kościół wyznaje wiarę w niepokalane (ale nie
dziewicze, jak w przypadku Jezusa Chrystusa) poczęcie Maryi, która została w ten sposób
zachowana od skażenia grzechem pierworodnym. O randze święta Narodzenia NMP świadczy
fakt, iż uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi jest obchodzona 8 grudnia, czyli dziewięć
miesięcy przed wspomnieniem jej narodzin.

  

Historia święta sięga czasu poświęcenia jerozolimskiego kościoła św. Anny, wzniesionego w V
wieku na domniemanym miejscu urodzenia Maryi. Z Jerozolimy, gdzie otacza się czcią figurkę
Maryi jako małego dzieciątka, święto przeniesiono w VI wieku do Konstantynopola a następnie
na Zachód. Pod koniec VIII wieku w Rzymie obchodzono je bardzo uroczyście z procesją
stacyjną przy świecach i pochodniach, a przyczynił się do tego papież Sergiusz I.

  

Współcześnie kult Maryi Dzieciątka (Madonna Bambina) jest silnie rozpowszechniony we
Włoszech. W polskiej tradycji dzień 8 września nosi także nazwę święta Matki Bożej Siewnej i
jest związany z poświęceniem ziarna na nowy zasiew. Jednym z polskich sanktuariów
maryjnych, które obchodzi uroczystości odpustowe w tym dniu, jest Gietrzwałd niedaleko
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Olsztyna, a także bazylika katedralna w Tarnowie.
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