
 

 Rekolekcje „Maryja

Po raz kolejny w naszym życiu przed naszymi oczami staje Maryja. Ta niesamowita postać, wiele razy była nam 
przedstawiana w różnoraki sposób. Padło już tyle słów, widzieliśmy wiele Jej wizerunków, a Jej 
nieustannie inspiruje i wprowadza w duchowy niedosyt. Można zadać sobie pytanie
w Duchu Świętym”? I żadna odpowiedź nie będzie w pełni poprawna, dlaczego? Bo to tak naprawdę tajemnica 
Jej serca, którą dzieli się z nami, choć na pewno istnieje wiele aspektów, które są przed nami zakryte.
Maryja od pierwszej sekundy swojego istnienia, od chwili pocz
tej chwili jest Niepokalana. Jej serce jest przepełnione 
szuka w nim dobra, zakłada „Boże okulary”
w pełni cieszy Ojca Niebieskiego, bo nie obraziła Jego Serca, bo żyje tak, jak On chce i Jego wola jest 
najważniejsza. 

Jako dziecko, Maryja została oddana Panu, żyła w świątyni i ślubowała Bogu 
wrażliwość na każde poruszenie Bożego serca, 
w czyn. Przypatrzmy się postawie Maryi w scenie zwiastowania. Anioł mówi do Niej : „Bądź pozdrowiona, łaski 
pełna, Pan z Tobą!” i co zrobiła Maryja? „Ona zmieszała się na te słowa i 
pozdrowienie”. Określenie ŁASKI PEŁNA
Obecnością Boga. Anioł ukazuje Maryi rolę, jaką odegra w historii zbawienia.

Chciejmy zauważyć relację Maryi względem 
chce wykonać Bożą wolę.  Maryja się nie zastanawia
sposób ma wypełnić Jego plan. Co więcej 
świadczy Jej wizyta u Elżbiety.  

Maryja bardzo roztropnie używa słów
pozdrowienia Duch Święty napełnia Elżbietę
lekcja dla nas, którzy używamy tak wielu słów, niech każde z nich będzie n
uczmy się tego od Maryi! 

Warto zwrócić uwagę na pokorę Maryi, która zna swoje miejsce, wie, że Jest Służebnicą Pana i Jej zadaniem jest 
wypełnić Boży plan. Maryja usłyszała od Anioła Słowa Chwały, a co Ona z nimi robi? 
Słowo Boże, Ona oddaje swoją chwałę Bogu
sobie, podobny przypadek mamy podczas
cokolwiek Syn wam powie.  

Dobroć Maryi można zaobserwować w Jej trosce o drugiego człowieka, to Ona pierwsza zauważa, że nie ma wina 
na weselu w Kanie, to Ona pozostaje u starszej wiekiem Elżbiety przez trzy miesiące, aby jej pomóc. Jest osobą 
o czułym i troskliwym sercu. 

Maryję charakteryzuje także wierność, która jest przedstawiona w szczególny sposób podczas męki Jezusa. Jakże 
musiało być to trudne dla Niej doświadczenie, a jednak nie skoncentrowała się na sobie, trwała pod krzyżem. Ona 
stoi pod krzyżem naszego życia, jako najcz
słuchająca Boga jest też przepełniona nadzieją i wiarą w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, jest JUTRZENKĄ 
zmartwychwstania. Warto dostrzec w Maryi Jej 

dramatycznego wydarzenia, a pomimo to trwa w pokorze i zaufaniu. 

Cierpliwość 
wypełnia swoje codzienne obowiązki, gdy 

podejmuje de
dzieje się tak, gdy wraz z Józefem zgubili Jezus
w nieustannym rozwijaniu się Maryi. 
na modlitwie
pierwszej chwili swego istnienia. 

Wyobraź sobie, że Maryja jest drzewem, które wydaje owoce, bo jak powiedział 
nam Jezus „po owocach je poznacie” i zobacz jakie w co to drzewo obfituje? Czy 

można to rozważanie pod

"Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" 

Jeśli tak, to Maryja jest najdoskonalszym OWOCEM Ducha Świętego i możemy się od Niej wiele nauczyć
Jeśli Maryja ujęła Twoje serce to złóż podanie do Jej Szkoły, wnioski można składać podczas każdej modlitwy

Maryja uczy nas życia w Duchu Świętym
Po raz kolejny w naszym życiu przed naszymi oczami staje Maryja. Ta niesamowita postać, wiele razy była nam 
przedstawiana w różnoraki sposób. Padło już tyle słów, widzieliśmy wiele Jej wizerunków, a Jej 
nieustannie inspiruje i wprowadza w duchowy niedosyt. Można zadać sobie pytanie

żadna odpowiedź nie będzie w pełni poprawna, dlaczego? Bo to tak naprawdę tajemnica 
oć na pewno istnieje wiele aspektów, które są przed nami zakryte.

Maryja od pierwszej sekundy swojego istnienia, od chwili poczęcia została napełniona Duchem Świętym, Ona od 
jest przepełnione miłością, nie wie co to grzech, Ona 

, zakłada „Boże okulary”, Ona jest pierwszym człowiekiem od czasu Adama i Ewy, która 
Ojca Niebieskiego, bo nie obraziła Jego Serca, bo żyje tak, jak On chce i Jego wola jest 

o dziecko, Maryja została oddana Panu, żyła w świątyni i ślubowała Bogu czystość
nie Bożego serca, słuchała Boga, rozważała Jego Słowa, a następnie 

. Przypatrzmy się postawie Maryi w scenie zwiastowania. Anioł mówi do Niej : „Bądź pozdrowiona, łaski 
Maryja? „Ona zmieszała się na te słowa i ROZWAŻAŁA

ŁASKI PEŁNA znaczy pełna Ducha Świętego, każda część Istoty Maryi jest przepełniona 
. Anioł ukazuje Maryi rolę, jaką odegra w historii zbawienia.  

względem  Pana, Ona jest całkowicie szczera, nie boi się zadawać Jemu pytań,  
a się nie zastanawia nad odpowiedzeniem Bogu TAK
Co więcej wsłuchuje się w każdy szczegół, któr

ie używa słów, zawsze są one błogosławieństwem. Zauważmy, że to na Jej słowa 
pozdrowienia Duch Święty napełnia Elżbietę (możemy wywnioskować, że jest kobietą 
lekcja dla nas, którzy używamy tak wielu słów, niech każde z nich będzie nośnikiem Ducha Świętego dla innych,  

Maryi, która zna swoje miejsce, wie, że Jest Służebnicą Pana i Jej zadaniem jest 
Maryja usłyszała od Anioła Słowa Chwały, a co Ona z nimi robi? 

Ona oddaje swoją chwałę Bogu! Śpiewa: WIELBI DUSZA MOJA PANA! Ona niczego nie zatrzymuje na 
podczas wesela w Kanie Galilejskiej, Ona mówi uczniom: Zróbcie wszystko 

Maryi można zaobserwować w Jej trosce o drugiego człowieka, to Ona pierwsza zauważa, że nie ma wina 
na weselu w Kanie, to Ona pozostaje u starszej wiekiem Elżbiety przez trzy miesiące, aby jej pomóc. Jest osobą 

, która jest przedstawiona w szczególny sposób podczas męki Jezusa. Jakże 
musiało być to trudne dla Niej doświadczenie, a jednak nie skoncentrowała się na sobie, trwała pod krzyżem. Ona 
stoi pod krzyżem naszego życia, jako najczulsza i najwierniejsza Matka, nie zostawia swoich dzieci.
słuchająca Boga jest też przepełniona nadzieją i wiarą w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, jest JUTRZENKĄ 
zmartwychwstania. Warto dostrzec w Maryi Jej opanowanie, Ona trzyma na wodzy emocje

dramatycznego wydarzenia, a pomimo to trwa w pokorze i zaufaniu. 

 Maryi udowadnia całe Jej Zycie, gdy oczekuje z miłością narodz
wypełnia swoje codzienne obowiązki, gdy nieustannie słucha i rozważa, i

podejmuje decyzji w emocjach. Bywa także i tak, że nie rozumie działania Boga, 
dzieje się tak, gdy wraz z Józefem zgubili Jezusa, ale Jej 

nieustannym rozwijaniu się Maryi. To Ona wraz z uczniami trwa w
na modlitwie, uczy uczniów jak żyć w Duchu Świętym, z
pierwszej chwili swego istnienia.  

Wyobraź sobie, że Maryja jest drzewem, które wydaje owoce, bo jak powiedział 
nam Jezus „po owocach je poznacie” i zobacz jakie w co to drzewo obfituje? Czy 

można to rozważanie podsumować słowami św. Pawła? 

"Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" 

Jeśli tak, to Maryja jest najdoskonalszym OWOCEM Ducha Świętego i możemy się od Niej wiele nauczyć
ujęła Twoje serce to złóż podanie do Jej Szkoły, wnioski można składać podczas każdej modlitwy

Duchu Świętym” 

Po raz kolejny w naszym życiu przed naszymi oczami staje Maryja. Ta niesamowita postać, wiele razy była nam 
przedstawiana w różnoraki sposób. Padło już tyle słów, widzieliśmy wiele Jej wizerunków, a Jej Osoba nas 
nieustannie inspiruje i wprowadza w duchowy niedosyt. Można zadać sobie pytanie: „Co Maryja wie o życiu 

żadna odpowiedź nie będzie w pełni poprawna, dlaczego? Bo to tak naprawdę tajemnica 
oć na pewno istnieje wiele aspektów, które są przed nami zakryte. 

a została napełniona Duchem Świętym, Ona od 
rzech, Ona patrząc na człowieka 

m od czasu Adama i Ewy, która 
Ojca Niebieskiego, bo nie obraziła Jego Serca, bo żyje tak, jak On chce i Jego wola jest 

czystość. Jej życie cechowała 
Jego Słowa, a następnie wprowadzała je 

. Przypatrzmy się postawie Maryi w scenie zwiastowania. Anioł mówi do Niej : „Bądź pozdrowiona, łaski 
ROZWAŻAŁA co by miało znaczyć to 

, każda część Istoty Maryi jest przepełniona 

Pana, Ona jest całkowicie szczera, nie boi się zadawać Jemu pytań,  
nad odpowiedzeniem Bogu TAK, tylko pyta Boga, w jaki 

zczegół, który wypowiada Anioł, o czym 

, zawsze są one błogosławieństwem. Zauważmy, że to na Jej słowa 
(możemy wywnioskować, że jest kobietą uprzejmą). Jak ważna to 

ośnikiem Ducha Świętego dla innych,  

Maryi, która zna swoje miejsce, wie, że Jest Służebnicą Pana i Jej zadaniem jest 
Maryja usłyszała od Anioła Słowa Chwały, a co Ona z nimi robi? Odpowiedź podaje nam 

! Śpiewa: WIELBI DUSZA MOJA PANA! Ona niczego nie zatrzymuje na 
w Kanie Galilejskiej, Ona mówi uczniom: Zróbcie wszystko 

Maryi można zaobserwować w Jej trosce o drugiego człowieka, to Ona pierwsza zauważa, że nie ma wina 
na weselu w Kanie, to Ona pozostaje u starszej wiekiem Elżbiety przez trzy miesiące, aby jej pomóc. Jest osobą 

, która jest przedstawiona w szczególny sposób podczas męki Jezusa. Jakże 
musiało być to trudne dla Niej doświadczenie, a jednak nie skoncentrowała się na sobie, trwała pod krzyżem. Ona 

ulsza i najwierniejsza Matka, nie zostawia swoich dzieci. Jako Osoba 
słuchająca Boga jest też przepełniona nadzieją i wiarą w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, jest JUTRZENKĄ 

, Ona trzyma na wodzy emocje, jest świadkiem 
dramatycznego wydarzenia, a pomimo to trwa w pokorze i zaufaniu.  

Maryi udowadnia całe Jej Zycie, gdy oczekuje z miłością narodzin Jezusa, 
nieustannie słucha i rozważa, i nie 

Bywa także i tak, że nie rozumie działania Boga, 
a, ale Jej cierpliwość pomaga 

To Ona wraz z uczniami trwa w wieczerniku 
żyć w Duchu Świętym, z którym przebywa od 

Wyobraź sobie, że Maryja jest drzewem, które wydaje owoce, bo jak powiedział 
nam Jezus „po owocach je poznacie” i zobacz jakie w co to drzewo obfituje? Czy 

  

"Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Ga 5, 22-23) 

Jeśli tak, to Maryja jest najdoskonalszym OWOCEM Ducha Świętego i możemy się od Niej wiele nauczyć. ☺ 
ujęła Twoje serce to złóż podanie do Jej Szkoły, wnioski można składać podczas każdej modlitwy. ☺ 


