
Juan Luis Lorda - Być chrześcijaninem                                                         

- Poradnik ewangelicznego życia 

Rozdział: Maryja - Matka Boża 

 

Święty Paweł bardzo uroczyście rozpoczyna wyjaśnianie prawdy o Wcieleniu 

Słowa Bożego:  

"Gdy zaś wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety" 

(Ga 4,4).
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W kulminacyjnym momencie historii, kiedy Bóstwo zbliżyło się do 

człowieczeństwa, Bóg postanowił wysłać anioła, z prośbą o współpracę, do młodej 

dziewczyny, która mieszkała w małej wiosce położonej w prowincjonalnym regionie 

Izraela. 

Święty Łukasz tak to zapisał:  

"Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do 

dziewicy zaślubionej mężowi, który miał na imię Józef, z rodu Dawida, a dziewica 

miała na imię Maryja" (Łk 1,26-28). 

 

Bóg nie prosi nikogo o opinię czy o pozwolenie - ani króla Izraela, ani też jego 

kapłanów, doktorów, autorytetów politycznych czy naukowych tamtego świata, dla 

nas tak odległego. 

Prosi natomiast młodą dziewczynę z Nazaretu, by z Nim współdziałała. 

Żaden człowiek by tak nie postąpił, Bóg jednak nie działa zgodnie z ludzką logiką:  

"Albowiem moje myśli nie są myślami waszymi, a wasze drogi nie są moimi 

drogami - stwierdza uroczyście Jahwe. Bo jak wysoko niebo góruje nad ziemią, 

tak drogi moje są wyższe od waszych, myśli moje - przewyższają wasze"                      

(Iz 55,8-9). 

 

Ta dziewczyna została powołana do wypełnienia wyjątkowego zadania w dziele 

Odkupienia: miała stać się Matką Boga. 

Zanim jednak się to stanie, Bóg wyjaśnia jej, co ma się w niej dokonać - i oczekuje 

jej zgody: 
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"Oto poczniesz i urodzisz Syna, i nadasz Mu imię Jezus". 

Maryja pyta: "Jakże to się stanie, skoro nie znam męża". 

I anioł wyjaśnia jej, w jaki sposób dokona się poczęcie Chrystusa:  

"Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię jak obłok. Dlatego 

też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym". 

Wtedy to Dziewica Maryja deklaruje pełną dyspozycyjność wobec Bożych planów, 

choć nie zna jeszcze wszystkich szczegółów i okoliczności tego tak cudownego 

wydarzenia: 

"Otom ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa"                      

(Łk 1,31-38). 

 

Odpowiedź Dziewicy, która nie lęka się, nie ucieka, nie żąda gwarancji ani nie 

stawia warunków, pozwala nam dostrzec głębię jej duszy. 

Niewątpliwie Bóg przygotował tę, która miała stać się Matką Jego Syna. 

Tajemnicze słowa pozdrowienia anielskiego wskazują na tę Jej nadzwyczajną 

świętość: 

"Raduj się, pełna łaski, Pan z Tobą" (1,28). 

Już wtedy, przyjmując poselstwo anioła, Maryja była pod wpływem Bożego 

działania. Już wówczas Bóg był z Nią i napełnił Ją swoją łaską. 

 

Jeszcze więcej o Maryi mówi inne wydarzenie, które rozegrało się parę dni później, 

w domu Elżbiety, o której Maryja wiedziała ze słów anioła, iż już wkrótce wyda na 

świat potomka. 

Maryja, otrzymawszy tę wiadomość, pełna miłości i entuzjazmu udała się z 

pośpiechem, jak podkreśla Ewangelista, do domu Elżbiety, leżącego wiele kilometrów 

od Nazaretu. 

Kiedy tam przybyła, Elżbieta przywitała ją przepięknym pozdrowieniem: 

"Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc twojego łona! 

Czym zasłużyłam sobie, że przychodzi do mnie matka mojego Pana? Bo skoro 

tylko usłyszałam twoje pozdrowienie, dziecko poruszyło się  z radości w moim 

łonie. O szczęśliwa, która uwierzyła, że spełni się to, co jej Pan powiedział"                 

(Łk 1,42-45). 

 

 

 



Radosna pochwała Elżbiety łączy się z niezmierną radością, która przepełniała 

duszę Maryi i wylewa się - w zachwycie - w hymnie Magnificat, w którym Dziewica 

otwiera przed nami drzwi swojej duszy i wyjaśnia nam, w jaki sposób rozumie Bożą 

logikę:  

"Uwielbia dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu 

moim. Bo spojrzał na swoją pokorną służebnicę. I odtąd nazywać mnie będą 

szczęśliwą wszystkie narody. Bo wielkie rzeczy uczynił dla mnie Wszechmocny" 

(Łk 1,46-49). 

 

Maryja uwielbia Boga, napełnia się radością i akceptuje słowa Elżbiety. 

Rzeczywiście jest błogosławiona i najszczęśliwsza spośród wszystkich kobiet. 

Ma jednak świadomość, że stało się to nie ze względu na Jej zasługi, lecz z uwagi 

na wielkie dzieła, które zdziałał w Niej Wszechmogący. 

Czuje się naprawdę Służebnicą Pańską - tak jak powiedziała aniołowi. Służebnicą w 

tym, czego Bóg od Niej zapragnął. I wyczuwa, że Bóg najbardziej umiłował w Niej jej 

pokorę. 

Jest to pokora osoby, która będąc blisko Boga, czuje się naprawdę nikim. 

 

Bóg poprzez służbę Maryi zapoczątkowuje Odkupienie świata. 

 Nie chodziło Mu wcale o moc ani mądrość, ani też chwałę: nie potrzebuje 

ich, skoro sam jest Wszechmogący. 

 Szukał natomiast pokory, miłości i ofiary, czyli tego, co dać może jedynie 

osoba wolna. 

Ci, którzy znaleźli się w otoczeniu Chrystusa, zanim rozpoczął On działalność 

publiczną, są ludźmi pokornymi, prowadzą całkiem normalne życie, jak miliony 

innych, jak większość ludzi na ziemi - tyle że swoją wolność oddają Panu Bogu. 

 

Boże Odkupienie nie potrzebuje wcale ludzkich środków, ponieważ Bóg ma ich w 

nadmiarze. Bóg posługuje się tym, czym chce - zwłaszcza bardzo osobistym oddaniem 

serca; to wszystko, czego Bóg oczekuje od człowieka. 

Udział Maryi w wielkich planach Bożych jest w gruncie rzeczy bardzo prosty, nie 

różni się od misji wielu innych kobiet. 

Ma Ona  

 urodzić Chrystusa,  

 karmić Go,  

 opiekować się Nim przez wiele lat  



- większość życia upłynie jej na zwykłych zajęciach domowych. 

Takie życie było typowe dla ówczesnych kobiet z prowincjonalnych miasteczek: 

przynieść wody ze studni, wyrobić ciasto na chlebowe placki, uszyć coś ... 

Poświęcając całe dnia na normalną domową krzątaninę, tak wówczas ciężką, 

wkładała we wszystko swą wielką miłość. 

Jedyne, co się liczy, to ów wielki, nadprzyrodzony sens, jaki Boża miłość 

nadaje temu życiu.  

Taka jest właśnie Boża logika, takie też jest przesłanie, które niesie nam Maryja. 

 

Założyciel Opus Dei
2
 tak to komentuje:  

"Zauważcie jednak, że o ile Bóg zechciał wywyższyć swoją matkę, o tyle jest 

równie pewne, że nie zostało Maryi oszczędzone w czasie Jej ziemskiego życia ani 

doświadczenie cierpienia, ani zmęczenie pracą, ani światłocienie wiary". 

Charakterystyczna jest "pochwała Jego Matki, Jej fiat, Jej niech się stanie - 

szczerego, pełnego oddania, doprowadzonego aż do ostatnich konsekwencji, które 

nie okazało się w widowiskowych czynach, lecz w ukrytym i cichym poświęceniu 

każdego dnia". 

Owa cicha i ukryta ofiara to Jej wkład - wielki wkład, którego oczekuje od Niej Bóg 

- w Odkupienie ludzi. 

"Rozważając te prawdy, zrozumiemy nieco lepiej Bożą logikę; zdajemy sobie 

sprawę, że nadprzyrodzona wartość naszego życia nie zależy od tego, czy 

wspaniałe czyny, jakie czasem wytwarza nasza wyobraźnia, staną się rzeczywistością, 

lecz od wiernego przyjęcia woli Bożej, od hojnej postawy w codziennych, 

małych poświęceniach" (To Chrystus przechodzi
3
, 172). 

 

Gdyby koniecznym warunkiem służby Bogu było dokonywanie rzeczy wielkich, 

tylko nieliczni cieszyliby się tym przywilejem. 

Poza tym, w większości przypadków chodziłoby nie o ich zasługi, ale o to, co 

wynika z okoliczności ich życia: majątek rodziny, możliwość zdobycia wykształcenia, 

możliwość awansu. 

Większa część ludzkości byłaby skazana na życie  na marginesie Bożych planów, 

wykonując anonimowo pracę bez znaczenia. 

Lecz to właśnie pośrodku tych codziennych zajęć dokonało się 

Odkupienie;  
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3
 tenże 



 wśród tych prac upłynęła większa część życia Chrystusa i  

 tych, którzy Mu byli najbliżsi: Maryi i Józefa. 

 

"Żaden człowiek nie jest lekceważony przez Boga. Wszyscy - każdy na drodze 

swojego powołania: w swojej rodzinie, w swojej pracy umysłowej czy fizycznej,                    

w wypełnianiu obowiązków własnych, obowiązków obywatelskich, w korzystaniu ze 

swoich praw - jesteśmy wezwani do uczestnictwa w Królestwie Niebieskim"                     

(To Chrystus przechodzi, 44). 

 

Wszyscy ludzie, obojętnie gdzie się znajdują i jaki zawód - byle był godny 

człowieka - wykonują, są wezwani przez Boga do współdziałania w Odkupieniu 

poprzez cichą i ukrytą ofiarę. 

Bardzo możliwe, że takie właśnie zadanie Bóg przygotował i dla nas. 

I nawet jeśli nastawieni jesteśmy na zadania bardziej publiczne i odpowiedzialne, 

szybko odkryjemy, że  

tak naprawdę większa część życia mija zwyczajnie - na tym, co codzienne, 

proste, pokorne. Tam właśnie mamy nauczyć się miłować Boga. 

 

Aby dokonać dzieła Odkupienia, Bóg posługuje się codziennością Matki Jezusa, 

Jego Opiekuna i wielu innych ludzi, choć oczekuje także pomocy tych, którzy ze 

względu na swą mądrość, majątek, sławę czy talent cieszą się wielkim poważaniem. 

Bóg posłużył się usposobieniem Świętego Pawła i mocą Świętego Piotra, jak 

również odwagą i wpływami Józefa z Arymatei (por. Mk 15,42). 

 

Inteligencja, zdolności, zaszczyty, moc, sława czy pieniądze są tylko po to, 

by skłaniały do służby. 

Kto cieszy się tymi przywilejami, kto dzięki nim się wyróżnia, musi nauczyć się tak 

właśnie je traktować. 

Są to talenty, które należy spożytkować w służbie Panu Bogu i bliźnim. 

Ale to nie takie proste. 

Pycha sprawia często, że to, co miało być bodźcem do służby, prowadzi do 

próżności. Wówczas talenty wykorzystywane są do zaspokojenia własnego egoizmu. 

W tym kontekście łatwiej zrozumieć słowa Chrystusa, które już dla Jego uczniów 

zabrzmiały bardzo ostro: "Bogaty z trudem wejdzie do królestwa niebieskiego" 

(Mt 19,23). 



Wszystkie okazje do tego, aby błyszczeć w towarzystwie, odnosić sukcesy, zdobyć 

wpływy, są talentami, z których Bóg nas kiedyś rozliczy. 

 

Jeśli więc je posiadamy, powinniśmy prosić Go, abyśmy potrafili używać ich jak 

Józef z Arymatei: "poważny członek Rady, który też oczekiwał królestwa Bożego, 

poszedł odważnie do Piłata i poprosił o ciało Jezusa (...). Zdjął Jezusa, zawinął w 

płótno, złożył w grobie" (Mk 15,42-43.46). 

Potrafił on wykorzystać sławę i to, co posiadał (grób był jego własnością, por. Mt 

28,60), w służbie Chrystusowi. 

 

Maryja nie posiadała takich bogactw. Bóg potrzebował Jej miłości, którą 

okazywała w zwykłych - wydawałoby się: pozbawionych znaczenia - zajęciach, 

potrzebował Jej "cichej i ukrytej ofiary". 

Nie oznacza to wcale, że nie mógł na Nią liczyć. 

Wręcz przeciwnie - mógł liczyć na Nią o wiele bardziej niż na jakiegokolwiek 

innego człowieka. 

W Bożych planach bowiem najistotniejsze są te bogactwa, których my, ludzie, nie 

potrafimy w żaden sposób ocenić. 

Bóg, "który widzi to, co jest ukryte" (Mt 6,6), posługuje się w odkupieniu 

środkami, które umykają naszej uwadze:  

 modlitwą i cierpieniem;  

 małymi ofiarami i drobnymi aktami pokuty wielu osób, które prowadzą 

spokojne, normalne życie - chorych, ludzi starszych, matek, robotników, 

rolników, gospodyń domowych, zakonnic klauzurowych ... 

 

W życiu łaski, obok tego, co widzialne, istnieje wielki obszar tego,                               

co niewidzialne. 

Nie wolno nam o nim zapomnieć, jeśli chcemy uczynić kolejny krok w naszym 

chrześcijańskim dojrzewaniu. Nie zauważamy bowiem, podobnie jak  nie zdołamy 

tego pojąć zwykłą ludzką logiką, że życie Chrystusa może mieć coś wspólnego                      

z naszym. 

Wiara podpowiada nam jednak, że łaska, czyli Duch Święty, który w nas działa, 

przemienia nas w Chrystusa, a to jest możliwe dzięki Jego męce, śmierci                                

i zmartwychwstaniu. 

Niewidoczne jest również to, że modlitwa i ofiara tylu ludzi, połączone z modlitwą      

i ofiarą Chrystusa, mogą mieć na nas wpływ. 



Bóg pragnie, aby dobro dokonywało się przede wszystkim w ten właśnie sposób. 

 

W owym świecie, niewidocznym dla naszych oczu, Maryja zajmuje miejsce 

szczególne.  

Można to wyczuć, czytając w Ewangelii Janowej jedne z ostatnich słów, jakie Jezus 

wypowiedział z Krzyża: "Pod krzyżem Jezusa stała się Jego matka i siostra Jego 

matki, Maria Kleofasowa, i Maria Magdalena. Jezus, zobaczywszy matkę i 

ucznia, którego miłował, mówi do matki: <Niewiasto, oto twój syn>. Potem mówi 

uczniowi: <Oto twoja matka>. I od tej chwili uczeń wziął ją do siebie"                            

(J 19,25-27). 

To Jan był tym jedynym uczniem, obecnym u stóp Krzyża. On właśnie otrzymał 

Maryję za matkę. 

W taki sposób otrzymują Ją ci wszyscy, którzy pragną wiernie kroczyć za 

Chrystusem: im bardziej bowiem utożsamiają się z Chrystusem, tym bardziej uznają Ją 

za matkę. 

Już na początku III wieku Orygenes pisał:  

"Ten zatem, kto ma być drugim Janem, powinien stać się takim, aby Jezus mógł go 

nazwać, jak Jana, "drugim Jezusem". Jeśli bowiem, zgodnie z opinią ludzi 

wypowiadających słuszne poglądy na osobę Maryi, nie miała ona żadnego innego syna 

poza Jezusem, a Jezus mówi do Matki: <Oto twój syn> - nie zaś <oto i ten jest twoim 

synem> - to tak, jakby powiedział: <Ten oto jest Jezusem, którego zrodziłaś>, każdy 

bowiem, kto się stał doskonały, <już nie żyje, lecz nie żyje w nim Chrystus>; a skoro 

Chrystus w nim żyje, to powiedziano o nim do Maryi: <Oto twój syn - Chrystus>" 

(Komentarz do Ewangelii wg Jana, I, IV, 23). 

 

Maryja jest matką każdego chrześcijanina, czyli każdego, kto utożsamia się z Jej 

Synem. 

W konsekwencji jest także Matką Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa - tak jak 

była, choć w inny sposób, Matką Jego fizycznego ciała. 

Jak zauważa Święty Augustyn, "miała ona swój udział w miłości, by urodzili się 

wierni w Kościele, który stanowi cielesne członki owej Głowy; jest jednak fizycznie 

matką tej właśnie Głowy" (O  świętym dziewictwie, 6). 

Choć wzywanie Jej jako Matki Kościoła ma wielowiekową tradycję, oficjalnie 

tytuł ten nadał Maryi Papież Paweł VI w czasie uroczystego zakończenia III sesji 

Soboru Watykańskiego II. 

 



Maryja towarzyszyła Kościołowi w jego pierwszych krokach po 

Zmartwychwstaniu Chrystusa i była w nim skutecznym narzędziem jedności, 

umocnieniem w wierze (por. Dz 1,14). 

Kościół narodził się przy Niej i przy Niej wzrastał. 

W przeciągu wieków nigdy nie brakowało przejawów pobożności, które o tym 

świadczyły, a które budowane były na logice jednocześnie Bożej i ludzkiej. 

 

Prawdziwa, a nie jedynie teoretyczna miłość do Jezusa uczy nas miłować 

wszystko, co odnosi się do Niego i co On sam kochał. 

W tym najbliższym otoczeniu Jezusa znajduje się Jego Matka, Maryja. 

Każdy, kto ma choć odrobinę wrażliwości, wie, że osoby o wielkim sercu bardziej 

są wdzięczne za wszelkie oznaki miłości wobec osób, które kochają (wobec ich 

rodziców, dzieci), niż wobec samych siebie. 

Również Chrystusa raduje to, że Kościół z wielką wrażliwością odnosi się do jego 

Matki. A wrażliwość ta, która objawiła się w całym powszechnym Kościele i była 

przeżywana i głoszona przez niezliczonych świętych, nie może być fałszywa. 

W tym wielkim wyczuciu wiary towarzyszy Kościołowi tajemnicza i skuteczna 

obecność Ducha Świętego. 

 

Kościół widzi w Maryi Pośredniczkę. 

Z całą pewnością Bóg nie potrzebuje pośredników w działaniu, lecz pragnie się 

nimi posługiwać i wie, że nam to pomaga. 

Wpatrywanie się w Maryję, niewiastę, która zachwyca prostotą, przybliża nam 

oblicze życzliwego Boga, pomaga nam zbliżyć się do Boga i odkryć Chrystusa. 

Obecność Maryi w Kościele polega bowiem na powtarzaniu słów, które skierowała 

do sług na weselu w Kanie: "Zróbcie, cokolwiek wam każe" (J 2,5). 

Cała zaś pobożność maryjna powinna koncentrować się wokół osoby Jezusa 

Chrystusa, Jedynego Pośrednika. 

 

Zgodnie z Bożymi zamiarami zadaniem Maryi jest być blisko nas i służyć nam z 

pomocą. Każdy ma łatwy dostęp do tej pomocy, ponieważ często czujemy się zbyt 

mali, aby ośmielić się stanąć przed Bogiem. 

Maryja jest najbliższą ostoją we wszystkich prośbach, które służą temu, by rosła 

nasza miłość do Boga. 



Ta, która rozważała w swoim sercu wszystko, co się działo (por. Łk 2,19-51), 

zachęca nas do modlitwy. 

 Myśląc o Niej, uczymy się żyć po chrześcijańsku.  

 Kontemplując Ją, coraz bardziej miłujemy Boga. 

Jej to bowiem w sposób szczególny powierzona została świętość naszych miłości. 

 

Od początku swego istnienia Kościół z radością wypełnia to, co zapowiedziała 

sama Najświętsza Dziewica: "nazywać mnie będą szczęśliwą wszystkie narody" 

(Łk 1,48). 

Czyni to z całą prostotą, czcząc Tę, która w pokorze stanęła przed Bogiem. 

Dlatego też kierowanie modlitw do Maryi jest już naśladowaniem Jej życia. 

 

Wszelkie formy pobożności maryjnej są niesłychanie proste. 

Najbardziej popularna z nich, Różaniec, polega na wielokrotnym wypowiadaniu 

dwóch modlitw: Zdrowaś Maryjo i Ojcze Nasz. 

Poprzez modlitwę różańcową wchodzimy w logikę prostoty i pokory, która jest 

logią samego Boga. 

Prostota nie oznacza tu wcale ubóstwa. Przeciwnie, nie ma nic głębszego niż 

kontemplowanie tajemnic naszego Odkupienia, stawianie ich przed nasze oczy                     

i miłowanie ich. 

Rozum nie jest bowiem zdolny w nie wniknąć. Jedyną drogą jest kontemplacja, a                         

w Różańcu kontempluje się wielkie tajemnice życia Jezusa i Maryi. 

Stawiamy je przed sobą, aby nas przeniknęły. 

Powtarzamy  

 Ojcze nasz, modlitwę, której nauczył nas Chrystus, i  

 Zdrowaś Maryjo, w której wiara Kościoła połączyła pozdrowienie 

Archanioła Gabriela i Elżbiety z pełną ufności prośbą. 

 

Kto wynosiłby się ponad tę modlitwę tylko dlatego, że jest tak prosta, dowiódłby 

tym samym, że nie zrozumiał Bożej logiki. 

Mentalność, która nie potrafi docenić tej pokornej prośby, nie jest również zdolna 

docenić tak naprawdę, a nie tylko teoretycznie, zbawczej wartości życia Maryi, tego 

życia "cichej i ukrytej ofiary". 



 Nie potrafi także odkryć wartości tych wszystkich prostych, zwykłych 

ludzkich sposobów na życie, charakterystycznych dla większości ludzi: 

gospodyń domowych, rolników, pomocy domowych, osób starszych, 

robotników, urzędników ... 

 Nie pojmie też wartości miłości, wysiłku, bólu czy codziennego cierpienia 

tylu osób, które - patrząc po ludzku - są mało ważne. 

 Być może ktoś taki nijak nie potrafi postawić się w takiej sytuacji, w 

normalnym życiu, pozornie pełnym rutyny.  

Może on popełnić błąd myśląc, że o wiele lepiej jest służyć Panu Bogu poprzez 

ciągłą, energiczną i rzucającą się w oczy działalność. 

Ale Bogu nie służy się przecież, spełniając własne pragnienia. 

On jest bardzo zazdrosny w swojej świętości i nie chce, byśmy służbę dla Niego 

mieszali z próżnością czy też satysfakcją, jaką przynosi nam działanie. 

Bóg posługuje się naszymi talentami, jeśli Mu je powierzamy, a nie wtedy, gdy 

usiłujemy zrobić to, na co sami mamy ochotę. 

 

Modlitwa różańcowa czy inne formy pobożności maryjnej pokazują nam, 

do jakiego stopnia uczestniczymy w Bożej logice. 

Te proste formy pobożności są nam potrzebne - zwłaszcza wtedy, kiedy pycha daje 

znać o sobie. 

Jeśli Bóg obdarował nas wieloma talentami: pojętnym rozumem, mocą, wiedzą, 

mądrością, honorem, to być może bardziej niż inni potrzebujemy z dziecięcą prostotą 

modlić się na różańcu; bo "jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 18,3). 

Ten, kto nauczy się odnosić do Maryi jak do swojej Matki, będzie się czuł przed 

Bogiem jak dziecko. 

Podobnie jak w Maryi, dokona w nim wielkich rzeczy Ten, który jest 

Wszechmocny (por. Łk 1,49). 

Człowiek taki będzie się rozkoszował prawdą słów Chrystusa:  

"Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed 

uczonymi i mądrymi, a objawiłeś ludziom prostym" (Łk 10,21). 

Pełna dziecięcej ufności relacja z Maryją wprowadzi nas w zażyłość z Bogiem. 

 

On przecież jest celem całego życia chrześcijańskiego.  



Na kartach tej książki
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 pokazaliśmy, jak się do Niego dochodzi. Zaznaczyliśmy, że 

na tej drodze Bóg czyni to, co chce. A jednym ze środków, którymi się posługuje, aby 

nam pomóc w tym naszym wędrowaniu, jest pobożność maryjna. 

 

Słusznie ktoś powiedział, że  

Maryja jest skrótem na drodze życia wewnętrznego. 

 

Posłużmy  się więc słowami starego hymnu, by prosić Maryję, niech wyprasza nam 

u Boga czyste życie i przygotowuje pewną drogę, wiodącą ku kontemplacji Chrystusa 

i szczęśliwej z Nim wieczności. 

 

 

Vitam praesta puram 

iter para tutum 

ut videntes Jesum 

semper collaetemur. 

Amen 

 

Daj wieść życie czyste, 

drogę ściel bezpieczną. 

Widzieć daj Jezusa, 

mieć w Nim radość wieczną. 

Amen 

 

 

(Hymn Ave Maris Stella) 
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 Rozdział:  Maryja - matka Boża, to ostatni rozdział tej książki (przyp. MK) 


