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MARYJA W MODLITWIE CHRZEŒCIJAÑSKIEJ 
W Polsce trzy miesi¹ce w roku: maj, sierpieñ i paŸdziernik s¹ czasem 

szczególnej modlitwy przez wstawiennictwo Maryi. Dlaczego prosimy j¹, 
by siê za nami modli³a? Czasami ³atwiej nam zwróciæ siê do Niej, ni¿ do 
Jezusa. Jako Matka jest nam bliska i wstawia siê za nami. Nie zatrzymuje Ona 
jednak naszej modlitwy dla siebie, ale przedstawia j¹ Jezusowi, jak podczas 
wesela w Kanie Galilejskiej. Pokorna, zawsze w cieniu Syna i zawsze na 
Niego wskazuj¹ca. Katechizm Koœcio³a Katolickiego wyjaœnia, i¿ modlitwa 
do Maryi nie oznacza, ¿e Koœció³ traktuje J¹ na równi z Bogiem, ani te¿, ¿e 
uwa¿a j¹ za boginkê. Koœció³ chêtnie modli siê w komunii z Dziewic¹ Maryj¹ 
ze wzglêdu na Jej szczególne wspó³dzia³anie z Duchem Œwiêtym, aby razem 
z Ni¹ uwielbiaæ wielkie rzeczy, które Bóg uczyni³ w Niej, oraz by powierzaæ 
Jej b³agania i uwielbienia. W modlitwie Duch Œwiêty jednoczy nas z Osob¹ 
Jedynego Syna w Jego uwielbionym cz³owieczeñstwie. To przez nie i w nim 
nasza synowska modlitwa prowadzi do komunii w Koœciele z Matk¹ Jezusa. 
Jezus, jedyny Poœrednik, jest drog¹ naszej modlitwy; Maryja, Matka Jezusa 
i nasza Matka, nie przys³ania Go; Ona „wskazuje drogê”, jest jej „Znakiem” 

(por. KKK  2673 i 2674). Na podstawie szczególnego wspó³dzia³ania Maryi 
z dzia³aniem Ducha Œwiêtego Koœció³ rozwin¹³ modlitwê do œwiêtej Matki 
Boga, skupiaj¹c j¹ na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach. W hymnach i antyfonach, które 
wyra¿aj¹ tê modlitwê, najczêœciej wystêpuj¹ na przemian dwa d¹¿enia: „uwielbienie” Pana 
za „wielkie rzeczy”, jakie uczyni³ swojej pokornej S³u¿ebnicy, a przez Ni¹ wszystkim ludziom; 
oraz powierzanie Jezusowej Matce b³agañ i uwielbienia dzieci Bo¿ych (por. KKK 2675). Te dwa d¹¿enia 
modlitwy do Maryi znalaz³y szczególny wyraz w modlitwie „Zdrowaœ Maryjo”. W modlitwie tej sam 
Bóg, za poœrednictwem anio³a, pozdrawia Maryjê i nazywa J¹ pe³n¹ ³aski, poniewa¿ jest z Ni¹ Pan - 
Ÿród³o wszelkiej ³aski. Maryja przez swoj¹ wiarê sta³a siê Matk¹ wierz¹cych, dziêki której wszystkie 
narody ziemi otrzymuj¹ Tego, który jest samym b³ogos³awieñstwem Boga. Razem z El¿biet¹ 
zdumiewamy siê nad wiar¹ Maryi j Jej jako Matce Boga i Matce Koœcio³a powierzamy wszystkie 
nasze troski i nasze proœby. Prosz¹c Maryjê, by siê modli³a za nami, uznajemy siebie za grzeszników. 
Nasza ufnoœæ rozci¹ga siê a¿ do powierzenia Jej ju¿ teraz „godziny naszej œmierci”. Modlimy siê, 
by by³a obecna przy niej tak, jak by³a przy œmierci swojego Syna na krzy¿u, i by w godzinie naszego 
przejœcia przyjê³a nas, jako nasza Matka i poprowadzi³a do swego Syna Jezusa (por. KKK 2676 i 2677). 
Pozdrowienie Anielskie jest pierwsz¹ i najbardziej znan¹ modlitw¹ do Maryi. Oprócz niej bardzo 
popularn¹ modlitw¹ jest Ró¿aniec oraz Anio³ Pañski.  Najstarsz¹ ze wszystkich modlitw maryjnych 
jest „Magnificat” – hymn „Wielbi dusza moja Pana”. Spoœród najstarszych modlitw maryjnych 
wspomnijmy te¿ pochodz¹c¹ z III w. apostrofê „Pod Twoj¹ obronê”. Najbardziej znan¹ œpiewan¹ 
modlitw¹ maryjn¹, szczególnie w koœciele wschodnim, jest pochodz¹cy z VI w. hymn „Akathistos”. 
Mo¿na wspomnieæ równie¿ inne modlitwy, œpiewane jako hymny lub antyfony, czêsto 
wykorzystywane podczas liturgii œwi¹t maryjnych: „Salve Regina”, „Ave Maris Stella”, „Alma 
Redemptoris Mater” czy „Stabat Mater”.             (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 20, 19-23).

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi by³y zamkniête 
z obawy przed ¯ydami. Przyszed³ Jezus, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: «Pokój wam!» 
A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzek³ do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am». Po tych 
s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: «WeŸmijcie Ducha Œwiêtego. Którym odpuœcicie grzechy, 
s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
DUCH ŒWIÊTY WYWROTOWIEC

Pan Bóg naprawdê dokonuje rzeczy niemo¿liwych! Zes³anie Ducha Œwiêtego 
zmieni³o o 180 stopni ¿ycie uczniów Jezusa. To samo mo¿e przydarzyæ siê tak¿e 
tobie. Po wniebowst¹pieniu Jezusa aposto³owie niepewni jutra zamknêli siê 
w swoim ma³ym œwiecie. Dziœ powiedzielibyœmy, ¿e mo¿e za³amali siê, wpadli 
w depresjê. Ich ¿ycie, przepe³nione lêkiem i rezygnacj¹, by³o raczej œwiadectwem 
ludzkiej niemocy ni¿ apostolskiego zapa³u. Bóg jednak z moc¹ wkroczy³ w ich 
codziennoœæ i doda³ skrzyde³ rodz¹cemu siê Koœcio³owi. Duch Œwiêty wywróci³ ich 
sposób myœlenia, patrzenia i dzia³ania. Udzieli³ im swoich darów: rady, rozumu, 
m¹droœci, umiejêtnoœci, mêstwa, bojaŸni Bo¿ej i pobo¿noœci. Uczyni³ ich 
odwa¿nymi œwiadkami Ewangelii w œwiecie i skutecznymi narzêdziami w rêku 
Boga. Mo¿e i my jesteœmy trochê podobni do aposto³ów? Przecie¿ codzienne 

trudne doœwiadczenia wp³ywaj¹ tak¿e na nas. Czasem nawet odbieraj¹ si³y i chêci do ¿ycia. Zabijaj¹ 
nadziejê i ufnoœæ w Bo¿¹ obecnoœæ i opiekê, w ludzk¹ dobroæ. Bóg jednak nie pozostawia nas samym 
sobie. Dlatego posy³a nam w darze Ducha Œwiêtego, Ducha O¿ywiciela i Pocieszyciela. On ma moc 
wywróciæ nasze ¿ycie do góry nogami. Zmieniæ nasze podejœcie, dodaæ nam ³aski i mocy, abyœmy 
odwa¿nie stawiali czo³a codziennym wyzwaniom. Nie tylko tym materialnym i rzeczowym, ale tak¿e tym 
duchowym. Wystarczy otworzyæ siê na Jego dzia³anie i modliæ z wiar¹ o Jego dary. Duch Œwiêty naprawdê 
przychodzi z pomoc¹ naszej s³aboœci, zawsze, kiedy tego chcemy i potrzebujemy. Czy mamy jednak wiarê, 
aby doœwiadczyæ Jego dzia³ania?

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Regina Caeli: Jezus pozostaje zawsze „Bogiem z nami” (08.05.2016)
(...) Papie¿ wskaza³, ¿e kontemplujemy tajemnicê Jezusa wychodz¹cego z naszej ziemskiej przestrzeni, aby wejœæ do pe³ni chwa³y Boga, 

nios¹cego ze sob¹ nasze cz³owieczeñstwo. Ewangelia œw. £ukasza ukazuje nam reakcjê uczniów wobec Pana, który „rozsta³ siê z nimi 
i zosta³ uniesiony do nieba” (£k 24,51). Nie by³o w nich bólu i zagubienia. „Oddali Mu pok³on i z wielk¹ radoœci¹ wrócili do Jerozolimy” 
(£k 24, 52). Jest to powrót ludzi, którzy ju¿ nie obawiali siê miasta, które odrzuci³o Mistrza, które by³o œwiadkiem zdrady Judasza i zaparcia 
siê Piotra, rozproszenia uczniów i przemocy w³adzy, która czu³a siê zagro¿on¹.

„Od tego dnia dla Aposto³ów i dla ka¿dego ucznia Chrystusa mo¿liwe sta³o siê przebywanie w Jerozolimie i we wszystkich miastach 
œwiata, nawet tych najbardziej udrêczonych niesprawiedliwoœci¹ i przemoc¹, gdy¿ ponad ka¿dym miastem jest to samo niebo i ka¿dy 
mieszkaniec mo¿e podnosiæ wzrok z nadziej¹. Jezus, Bóg i prawdziwy cz³owiek, ze swoim ludzkim cia³em jest w niebie! I to jest nasz¹ 
nadziej¹! I bêdziemy umocnieni w tej nadziei, jeœli spojrzymy w niebo! W tym niebie mieszka ów Bóg, który objawi³ siê tak bliskim, 
¿e przybra³ oblicze cz³owieka, Jezusa z Nazaretu. Zostaje On na zawsze «Bogiem z nami», pamiêtajmy o tym: Emmanuel, «Bóg z nami»!
I nie zostawia nas samych! Mo¿emy spogl¹daæ w górê, aby rozpoznaæ przed nami nasz¹ przysz³oœæ. We Wniebowst¹pieniu Jezusa 
Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego zawarta jest obietnica naszego uczestnictwa w pe³ni ¿ycia z Bogiem” – powiedzia³ Papie¿. 

Franciszek zauwa¿y³, ¿e zanim Jezus rozsta³ siê ze swymi przyjació³mi, mówi³ im raz jeszcze o swojej œmierci i zmartwychwstaniu, 
a póŸniej wyraŸnie przypomnia³: „Wy jesteœcie œwiadkami tego” (£k 24, 48). I rzeczywiœcie, zaraz po wniebowst¹pieniu uczniowie wrócili 
do miasta jako œwiadkowie, którzy z radoœci¹ g³osili wszystkim nowe ¿ycie, które pochodzi od Zmartwychwsta³ego Chrystusa.

Papie¿ doda³, ¿e takie œwiadectwo, czynione nie tylko s³owami, ale tak¿e codziennym ¿yciem, powinno „co niedziela wychodziæ 
z naszych koœcio³ów, aby podczas tygodnia wchodziæ do domów, biur, szkó³, miejsc spotkañ i rozrywki, szpitali, wiêzieñ, domów osób 
starszych, w miejsca zat³oczone od imigrantów, na obrze¿a miast”.

„Jezus zapewni³ nas, ¿e w tym g³oszeniu i w tym œwiadectwie bêdziemy «przyobleczeni w moc z wysoka» (£k 24, 49), to znaczy moc¹ 
Ducha Œwiêtego. Na tym polega tajemnica tej misji: obecnoœæ poœród nas zmartwychwsta³ego Pana, który poprzez dar Ducha Œwiêtego 
ci¹gle otwiera nasz umys³ i nasze serce, abyœmy g³osili Jego mi³oœæ i Jego mi³osierdzie, tak¿e w najbardziej niewra¿liwych œrodowiskach 
naszych miast. To Duch Œwiêty jest prawdziwym autorem ró¿norodnego œwiadectwa, jakie Koœció³ i ka¿dy ochrzczony sk³adaj¹ wobec 
œwiata. Dlatego nie mo¿emy nigdy zaniedbywaæ gromadzenia siê na modlitwie, by wielbiæ Boga i przyzywaæ daru Ducha Œwiêtego” – 
powiedzia³ Franciszek.
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MARYJA W MODLITWIE CHRZEŒCIJAÑSKIEJ  (dokoñczenie ze str. 1)

Zapytajmy: Jak wygl¹da moja modlitwa przez wstawiennictwo Maryi? Jak czêsto modlê siê w ten 
sposób? Zapamiêtajmy: „Z powodu szczególnego wspó³dzia³ania Maryi z dzia³aniem Ducha Œwiêtego 
Koœció³ chêtnie modli siê do Maryi i z Maryj¹, doskona³¹ Orantk¹, aby uwielbiaæ wielkie rzeczy, które Bóg 
uczyni³ w Niej, oraz by powierzaæ Jej b³agania dzieci Bo¿ych” (KomKKK 562).  „Gdy modlimy siê do Niej, wraz 
z Ni¹ ³¹czymy siê z zamys³em Ojca, który posy³a swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak 
umi³owany uczeñ, przyjmujemy do siebie Matkê Jezusa, która sta³a siê Matk¹ wszystkich ¿yj¹cych. Mo¿emy 
modliæ siê z Ni¹ i do Niej. Modlitwa Koœcio³a jest jakby prowadzona przez modlitwê Maryi” (KKK 2679).

CZYM JEST MODLITWA? 
Tym, po czym mo¿na rozpoznaæ chrzeœcijanina, ¿yj¹cego swoj¹ wiar¹, jest 

postawa modlitwy. Klêkamy do modlitwy rano i wieczorem, dziêkujemy Bogu 
za Jego dary przed posi³kiem i po nim, wiele osób modli siê Liturgi¹ Godzin, 
przychodzimy do koœcio³a by modliæ siê podczas Eucharystii, odmawiamy 
ró¿aniec, medytujemy fragmenty Pisma Œwiêtego. Czêsto prosimy innych 
o modlitwê – zw³aszcza wtedy, kiedy w  ¿yciu spotykaj¹ nas najtrudniejsze 
doœwiadczenia. Dlaczego siê modlimy i prosimy o modlitwê? Œwiêta Siostra 
Faustyna zapisa³a w swoim Dzienniczku: „dusza zbroi siê przez modlitwê do 
walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna siê modliæ. Musi siê 
modliæ dusza czysta i piêkna, bo inaczej utraci³aby sw¹ piêknoœæ (...) modliæ siê 
musi dusza grzeszna, pogr¹¿ona w grzechach, aby mog³a powstaæ” (Dz 146). 
Czym jest modlitwa? Jak mamy j¹ praktykowaæ? „Modlitwa – jak naucza 
za œw. Janem Damasceñskim Katechizm Koœcio³a Katolickiego – jest wzniesieniem duszy do Boga lub proœb¹ 
skierowan¹ do Niego o stosowne dobra” (KKK 2559). Œwiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus mówi o modlitwie, 
¿e jest ona: „wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdziêcznoœci i mi³oœci zarówno 
w cierpieniu, jak i radoœci”, Katechizm zaœ najbardziej ogólnie mówi, ¿e modlitwa polega na „¿ywym 
i osobistym zwi¹zku z Bogiem ¿ywym i prawdziwym” (KKK 2558). Modlitwa chrzeœcijañska polega wiêc na naszej 
osobowej relacji z Bogiem Ojcem, Synem - Jezusem Chrystusem i Duchem Œwiêtym, który wzbudza w nas 
pragnienie spotkania z Nim. Mo¿e nam siê wydawaæ, to my jesteœmy „darczyñcami” gdy siê modlimy, 
bo ofiarowujemy Bogu swój czas i wysi³ek, tymczasem – jak mówi Katechizm – modlitwa jest darem Boga 
dla nas, jest odpowiedzi¹ na inicjatywê i pragnienie Boga. „Modlitwa – czy zdajemy sobie z tego sprawê czy nie 
– jest spotkaniem Bo¿ego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyœmy Go pragnêli” (KKK 2560). Równie¿ „nasza 
modlitwa b³agalna jest – w sposób paradoksalny – odpowiedzi¹. Jest odpowiedzi¹ na skargê Boga ¿ywego: 
Opuœcili Mnie, Ÿród³o ¿ywej wody, ¿eby wykopaæ sobie cysterny popêkane (Jr 2,13). Modlitwa jest odpowiedzi¹ 
wiary na darmow¹ obietnicê zbawienia, odpowiedzi¹ mi³oœci na pragnienie Jedynego Syna” (KKK 2561). Znamy 
wiele gestów modlitewnych i s³ów, które pomagaj¹ nam wyraziæ to, o czym rozmawiamy z Bogiem. Jednak 
„niezale¿nie od tego, jaki by³by jêzyk modlitwy (gesty, s³owa), zawsze modli siê ca³y cz³owiek. Aby jednak 
okreœliæ miejsce, z którego wyp³ywa modlitwa, Pismo œwiête mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najczêœciej 
zaœ o sercu (ponad tysi¹c razy). Modli siê serce. Jeœli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta” 
(KKK 2562). To nasze serce „jest miejscem spotkania, albowiem nasze ¿ycie, ukszta³towane na obraz Bo¿y, 
ma charakter relacyjny: serce jest miejscem przymierza” (KKK 2563). Dlatego te¿ Katechizm mówi, ¿e „modlitwa 
chrzeœcijañska jest zwi¹zkiem przymierza miêdzy Bogiem i cz³owiekiem w Chrystusie” (KKK 2564). Modlitwa 
³¹czy nas z Bogiem tak œciœle, ¿e Katechizm mówi, ¿e „¿ycie modlitwy polega (…) na sta³ym trwaniu w obecnoœci 
trzykroæ œwiêtego Boga i w komunii z Nim”, a nawet, ¿e „modlitwa jest o tyle chrzeœcijañska, o ile jest komuni¹ 
z Chrystusem i rozszerza siê w Koœciele, który jest Jego Cia³em” (KKK 2565). Poniewa¿ to Bóg jest Ÿród³em ¿ycia, 
dlatego te¿ modlitwa, czyli zjednoczenie z Nim jest dla naszego serca tym, czym dla cia³a jest oddech: 
podtrzymuje i o¿ywia nasze ¿ycie duchowe. Zapytajmy: Ile jest modlitwy w moim codziennym ¿yciu? Czym ona 
dla mnie jest? Jak siê modlê? Zapamiêtajmy: „Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub proœb¹ 
skierowan¹ do Niego o stosowne dobra, zgodnie z Jego wol¹. Jest zawsze darem Boga, który przychodzi, 
aby spotkaæ siê z cz³owiekiem. Modlitwa chrzeœcijañska jest relacj¹ osobow¹ i ¿yw¹ dzieci Bo¿ych 
z ich nieskoñczenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Œwiêtym, który mieszka 
w ich sercach” (KomKKK 534).
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Obchodzimy dziœ œwiêty dzieñ Piêædziesi¹tnicy, w którym Duch Œwiêty zst¹pi³ 
na Aposto³ów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy pocz¹tek Koœcio³a 
i dziêkujemy, ¿e Duch Œwiêty towarzyszy wiernym ze swoim œwiat³em i swoj¹ moc¹. 
Wyra¿amy równie¿ wdziêcznoœæ za dar Ducha Œwiêtego otrzymany w sakramentach 
chrztu i bierzmowania. 

2. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryj¹, nasz¹ Matk¹, Królow¹ 
i Orêdowniczk¹. Ka¿dego wieczoru o godz. 18  spotykamy siê w koœciele na nabo¿eñstwie 
majowym.

3. W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierz¹cych, Matki Koœcio³a 
zwrócimy siê jutro, w Jej œwiêto poœwiêcone w³aœnie temu tytu³owi uroczyœcie 
potwierdzonemu przez b³. papie¿a Paw³a VI na zakoñczenie trzeciej sesji Soboru 
Watykañskiego II w listopadzie 1964 r. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy 
Œwiêtej o godz. 7 , 9 , 11   i 18 . 

4. W najbli¿szy czwartek natomiast oddamy czeœæ Jezusowi Chrystusowi, Najwy¿szemu 
i Wiecznemu Kap³anowi. To nowe œwiêto, wpisane do kalendarza liturgicznego 
na polecenie papie¿a Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej OjczyŸnie. 
Msze Œwiête o godz.7  i 18 .

5. ̄ yczenia zdrowia i obfitoœci Bo¿ych darów i ³ask przekazujemy solenizantom i jubilatom 
tygodnia. Zmar³ych polecamy dobroci i mi³osierdziu Boga samego.

          Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w poniedzia³ek, 16 maja – œw. Andrzej Bobola, jezuicki kap³an, wspania³y duszpasterz, gorliwy 
kaznodzieja i spowiednik, którego ¿ycie jaœnia³o blaskiem prawdziwej wiary, dla której z³o¿y³ swoje 
¿ycie w ofierze; patron naszej Ojczyzny.

“Wiêkszego trzeba rozumu, aby czyjejœ rady pos³uchaæ, 
ni¿ by jej komuœ udzieliæ.” 

(M. Wolska)
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