
TAJEMNICE CHWALEBNE 

 

 

CHWAŁA 

 

Kobieta jest pełna zachwytu  

wobec darów natury i łaski, które nosi w sobie  

i odkrywa w innych, a które są odbiciem  

chwały Boga samego! I ciało, i dusza  

każdego człowieka promienieje Bożą chwałą  

i podobieństwem do Niego. Kiedy kobieta  

podejmuje ten dar i z nim współpracuje,  

jej piękno wnosi na świat chwałę Zmartwychwstałego. 

 

Maryja była zachwycona spotkaniem  

ze Zmartwychwstałym. Sama uczestniczyła  

w Jego chwale przez wniebowzięcie.  

Do tej chwały prowadziła apostołów  

i prowadzi dziś cały Kościół. 

 

 



ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA 

Maryja  

Kobieta RADOSNA 

 

 

Anioł powiedział do nich: „Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, 

ukrzyżowanego. Zmartwychwstał. Nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go położyli. 

Teraz idźcie i powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi, że wyprzedza was do Galilei”. 
Mk 16, 6-7 

 

    Żadna z czterech Ewangelii nie wspomina nam o tym, że Maryja razem z innymi 

kobietami poszła do grobu. Czy to nas nie dziwi?  

    Są ci, którzy interpretują to wydarzenie, mówiąc, że nawet jeśli Maryja poszłaby do 

grobu, to nie byłaby wiarygodnym świadkiem zmartwychwstania ze względu na 

pokrewieństwo.  

Sądzę, że Maryja nie potrzebowała iść do grobu. Ona jedyna wiedziała i wierzyła 

obietnicy Jezusa: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz 

zabity po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 9, 31).  

„On zmartwychwstanie” – powtarzało Jej zbolałe serce pod krzyżem i przez te 

długie godziny oczekiwania na świt poranka dnia pierwszego. 

     Maryja przeniosła przez dni męki i śmierci płomień wiary rodzącego się Kościoła. 

Ona nigdy nie utraciła nadziei. I możemy ufać, że kiedy kobiety o świcie pobiegły do 

grobu i rozmawiały z aniołem, sam Jezus przyszedł do Matki i objawił się Jej jako 

pierwszej.  

Tej radości Maryi nie da się z niczym porównać. Tej radości, rodzącej się 

z wielkiego bólu i cierpienia, zakorzenionej w wierze i ugruntowanej w nadziei, 

chcemy się od Maryi uczyć. 

Maryja była kobietą niesamowicie radosną, gdyż żyła w głębokiej, niczym 

niezakłóconej komunii z Bogiem. 



    To także sekret naszej radości. Im bardziej żyjemy w przyjaźni z Bogiem i na Nim 

opieramy nasze życie, promieniujemy radością, pokojem, pogodą ducha, często 

niezrozumiałą dla innych.  

Radosna dziewczyna zjednuje sobie koleżanki i kolegów. Radosna kobieta wnosi 

w swoje środowisko nadzieję i odwagę. Radosna żona rozwesela serce męża. Radosna 

mama daje dzieciom poczucie miłości i bezpieczeństwa. Uśmiechnięta wdowa ukazuje 

innym, że jej miłość do męża trwa dalej, że wierzy ona w życie wieczne i obcowanie 

świętych. Radosna siostra zakonna już swoim uśmiechem świadczy o tym, że Bogu 

zależy na szczęściu człowieka. 

    Uczmy się od Maryi tej radości wypływającej z serca przepełnionego Bogiem, która 

jest nam tak bardzo potrzebna w życiu. 

 

 

 

 

 

 



WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA 

Maryja  

Kobieta MODLITWY 

 

 

Apostołowie wrócili do Jeruzalem z góry, zwanej Oliwną, która znajduje się 

blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. A gdy tam przybyli, weszli do 

sali na piętrze, gdzie się zwykle zbierali. Byli tam: Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, 

Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Szymon Gorliwy, 

i Juda, syn Jakuba. Wszyscy oni modlili się wytrwale i jednomyślnie. Razem 

z nimi były także kobiety, Maryja, Matka Jezusa, i Jego bracia. 
Dz 1, 12-14 

 

Apostołowie i uczniowie spotykali Jezusa zmartwychwstałego przez czterdzieści dni. 

Wierzyli, lecz serca ich były pełne wątpliwości. Wstępując do nieba, Jezus kazał im 

czekać na obiecanego Ducha Świętego. Zgromadzili się w Wieczerniku razem 

z Maryją, Matką Jezusa. 

Tak naprawdę tylko Ona wiedziała, na Kogo czekają. Żyła w Duchu od dnia swoich 

narodzin, a szczególnie od momentu zwiastowania w Nazarecie. On był Oblubieńcem 

Jej duszy, Najmilszym Gościem, Słodką Radością serca, Ojcem Ubogich. Maryja 

w tym czasie modlitwy nie tylko opowiedziała im wiele o Jezusie, lecz także 

przygotowywała ich serca na przyjęcie daru „Mocy z wysoka”, który całkowicie ich 

przemieni. 



 
 

Dziś także i nas Maryja uczy życia w Bogu, życia w obecności Ducha Świętego.  

Każda kobieta ma w sobie wrażliwość na życie duchowe i szczególną tęsknotę za 

Bogiem. Warto, abyśmy tych pragnień w sobie nie zagłuszały, lecz z pomocą Maryi je 

pielęgnowały i rozwijały. Im bardziej zaprzyjaźnimy się z ta cichą obecnością Ducha 

Świętego w nas, tym odważniej będziemy innych prowadziły do Boga.  

W domu rodzinnym to przeważnie kobieta uczy modlitwy, opowiada o Bogu, 

prowadzi do kościoła. To kobieta uwrażliwia dzieci i męża na obecność Boga 

w rodzinie.  

Często narzekamy, że świat jest taki bezbożny, lecz co czynimy, aby Bóg mógł być 

w Nim poznany, pokochany i przyjęty?  

Czy mamy odwagę stawać się nauczycielkami modlitwy i mistrzyniami duchowości 

w naszych rodzinach, wspólnotach, środowiskach życia?  

Przemiana serca zaczyna się od wewnątrz.  

Uczmy się od Maryi rozmawiać z Bogiem i o Bogu. 

 

 



ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

Maryja  

Kobieta JEDNOŚCI 

 

 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy na tym samym miejscu... 

Wszystkich napełnił Duch Święty. Zaczęli mówić różnymi językami, tak jak im 

Duch pozwalał się wypowiadać. 
Dz 2, 1. 4 

Apostołowie, uczniowie i uczennice Jezusa oraz Jego krewni byli zgromadzeni 

razem z Maryją w Wieczerniku. To nie były grupy ludzi, którzy spontanicznie chcieli 

być razem. Oni byli tam razem dzięki Maryi.  

Już sami apostołowie po opuszczeniu Jezusa w czasie męki mogli mieć wzajemnie 

wobec siebie wiele żalu, że zawiedli. Także krewni Jezusa nie zawsze zgadzali się 

z apostołami. Maryja cierpliwie prowadziła ich do pojednania i komunii, do wspólnoty 

i braterstwa.  

Podobnie dziś Maryja jednoczy w Kościele ludzi o różnych wizjach i poglądach. 

Uczy ich w imię Boga szukać wspólnego dobra i razem głosić Ewangelię.  

Maryja pokazuje nam, że różnice ubogacają i otwierają, że nie muszą być 

zagrożeniem. Drugi człowiek, dlatego że myśli inaczej niż ja, nie jest od razu moim 

wrogiem, lecz darem, dzięki któremu poszerzam moje horyzonty myśli i serca. 

Możemy od Maryi uczyć się, jak budować jedność najpierw w naszych sercach, 

często tak podzielonych i rozdartych, a potem w naszych domach.  

Kobieta ma w sobie naturalny dar tworzenia więzi, budowania dobrych relacji, 

poszukiwania tego, co jednoczy. Jednak kiedy podda się zazdrości czy zawiści, może 

być przyczyną wielu podziałów i rozłamów.  

Kobieta ma w sobie także naturalną ciekawość drugiego człowieka. Chce poznawać 

osoby, interesować się ich życiem, troszczyć o ich sprawy. Kiedy rozwija w sobie te 

umiejętności dane jej przez Boga, rozkwita, tryska energią i zadowoleniem.  



O wiele lepiej jest angażować nasze siły w rozwijanie darów i talentów, które Bóg 

nam daje, niż tracić siły i energię na to, co nas izoluje, zamyka w sobie i zabija 

wewnętrznie.  

Nie traćmy czasu na plotki i obmowy, bo one niszczą to, co jest najpiękniejsze 

w naszych zdolnościach relacyjnych. 

Miejmy odwagę przekraczać nasz egoizm, by jak Maryja stawiać się coraz bardziej 

kobietami, które  

 budują,  

 jednoczą,  

 tworzą,  

 wybierają dobro,  

 ukazują piękno i  

 wartość różnorodności. 

 

 

 

 

 

 



WNIEBOWZIĘCIE MARYI 

Maryja  

Kobieta HARMONIJNA 

 

 

Na niebie ukazał się wielki znak: Kobieta obleczona w słońce. Pod jej 

stopami – księżyc, a na jej głowie – wieniec z dwunastu gwiazd. 
Ap 12, 1-2 

Maryja z jednej strony pokazuje nam przez swoje życie bez grzechu, w pełnej 

spójności, harmonii i świętości, jakiego człowieka wymarzył sobie Bóg. A z drugiej 

strony pokazuje nam, co utraciliśmy poprzez grzech.  

To, co w Maryi było naturalne, dla nas staje się możliwe dzięki przyjęciu łaski 

i współpracy z nią oraz dużemu wysiłkowi duchowemu.  

 

W Maryi panuje doskonały ład i harmonia. Jej uczucia są zgodne z myślami, 

a postawy z czynami. Wszystko, co jest w Niej, jest skierowane ku Bogu, ku Jego 

pragnieniom i Jego miłości.  



Ta harmonia i wewnętrzna jedność w Maryi sprawiła, że nie mogła pozostać 

„podzielona”. Taka, jaka była na ziemi, a była jednością, taka została wzięta do nieba, 

z duszą i ciałem.  

W nas grzech czyni ogromnie spustoszenie i rozłam pomiędzy ciałem i duchem, 

pomiędzy potrzebami a wartościami, pomiędzy pragnieniami a decyzjami. Nasza 

droga do świętości to właśnie cierpliwe i pokorne przywracanie samym sobie tej 

wewnętrznej jedności.  

Kobieta nosi w sobie ogromną tęsknotę za wewnętrznym ładem i harmonią.                  

Jest to w pewien sposób echo po harmonii panującej w raju. Im bardziej się 

zaprzyjaźnimy z Maryją, także poprzez modlitwę różańcową, zauważymy, jak bardzo 

to, co do tej pory w nas było walką, konfliktem, zmaganiem, rozdarciem, zacznie się 

harmonizować i odnajdywać właściwe miejsce.  

Z zaskoczeniem odkryjemy, że istniejące w nas sprzeczności (np. pragnienie 

obecności innych i pragnienie samotności, potrzeba aktywności i potrzeba 

odpoczynku, potrzeba zależności od innych, a jednocześnie bycia niezależną) mają 

głęboki sens i mogą się wzajemnie uzupełniać.  

Im bardziej będziemy harmonijne, tym bardziej będziemy promieniowały ciepłem, 

pokojem serca i pogodą ducha. Będziemy czyniły świat wokół nas bardziej ludzkim, 

a przez to coraz bardziej Bożym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI 

Maryja  

Kobieta SZCZĘŚLIWA 

 

 

Wielbi Pana moja dusza i mój duch rozradował się w Bogu, moim Zbawicielu, 

spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie 

nazywać szczęśliwą, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący.  
Łk 1, 46-49 

Maryja jest kobietą na wskroś szczęśliwą.  

 Ona promieniuje radością i tą radością zaraża.  

 Ona jest przyczyną naszej radości, bo dzięki Niej, dzięki Jej „Tak” 

otrzymaliśmy Jezusa i dar zbawienia.  

Radosne Magnificat śpiewane przez Maryję na ziemi jest dalej kontynuowane 

przez Nią w niebie, a także rozbrzmiewa nieustannie w liturgii Kościoła.  

Magnificat jest oddechem Maryi. Ona nie może nie wielbić Boga, nie cieszyć się 

Nim, nie dziękować Mu. Ona, która doświadczyła, jak żaden inny człowiek na ziemi, 

nieskończonego spojrzenia Boga na Nią, na Jej uniżenie, pokorę, małość. To 

nieskończone „spojrzenie” miłosierdzia jest motywem szczęścia Maryi. 

Także my możemy doświadczać tego spojrzenia miłosierdzia Boga, który 

z czułością pochyla się nad naszą małością, kruchością i uniżeniem.  

Dzieje się to podczas każdej spowiedzi świętej, kiedy mamy odwagę przynosić 

Bogu naszą grzeszność. To ona porusza do głębi wnętrzności Bożego miłosierdzia.  

Szczęściem Boga i Jego największą radością jest móc nam przebaczać. 

Całe życie Maryi, oglądane już z perspektywy nieba, pokazuje nam, że to szczęście, 

które było Jej udziałem, nie było niczym nadzwyczajnym.  

 



To szczęście było owocem codziennej modlitwy i pracy, relacji miłości i odwagi 

podejmowania trudu życia, to szczęście wypływa także z dobrze przeżytego cierpienia 

i podejmowanych trudności, by je rozwiązać. 

Do takiego szczęścia, które nie jest celem samym w sobie, lecz owocem dobrego 

życia, Bóg zaprasza każdą z nas.  

Im więcej dobra będziemy umiały zauważyć w naszym życiu, w sobie i innych, tym 

bardziej będziemy radosne, spełnione i szczęśliwe. 

 Im bardziej Magnificat – pieśń uwielbienia Maryi stanie się i naszym oddechem, 

tym więcej wdzięczności będzie w naszych sercach i tym bardziej Bóg i Jego miłość 

będzie w nich królować. 

 
 


