
 

Maryja

W jaki sposób Maryja słucha Słowa Boż
możemy znaleźć, gdy po raz kolejny w naszym życiu p
Jest to najbardziej wymowna scena, kiedy to 
Spotkanie z aniołem jest dla Maryi wielką 
jeszcze bardzo młoda
Po słowach anioła:  „
Mi się stanie według twego słowa! 
dowiaduje się, że to Bóg jest Autorem tego planu. Jednocześnie nie jest to decyzja 
bezmyślna; Maryja pyta (ma odwagę zadać pytanie, bo jest w prawdziwej relacji z 

Bogiem), zanim da odpowiedź aniołowi: 
autorzy widzieli w tych słowach pośrednie stwierdzenie życiowej decyzji Maryi pozostania dziewicą. Jednak 
nawet bez takiego założenia, słowa te świadczą o mądrym poszukiwaniu woli Wszechmogącego przez tę 
młodą niewiastę. Jej postawa jest wyrazem Jej relacji do Boga. Ona wie, że jest przez Niego ukochana, 
każdego dnia z Nim rozmawia, a co najważniejsze słucha Jego Słów, które niosą Życie. Jako wzorowa 
Niewiasta niejednokrotnie modliła się do Pana Słowami Pisma i ś
znajomość Słowa Bożego jest bardzo rozwinięta. 
Maryja jest prawdziwą  Matką Boga i człowieka, w osobie Jezusa Chry
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu

Nią samą i całą Świętą Rodziną. To, co widziała, czuła i przeżywała w związku ze swoim Synem. Maryja
cały czas otwarta na Boga, rozważała

powiedzieć. Rozważała, bo była gotowa na nieustanne niespodzianki przygotowane przez Boga. 
bo nie chciała zrobić nic, co byłoby sprzeczne z planami Pana. 
wszystkim, co Ją spotykało. Maryja, jako Matka Boga i Człowieka, jest dziś dla nas przykładem tego, 
zawsze trzeba być otwartym i gotowym
co przez dane wydarzenia Pan Bóg chce nam powiedzieć. Ma nam w tym pomagać codzienne rozważanie 
Bożego słowa, bo to ono oświeca nasze drogi.
Wart podkreślenia jest fakt, że Maryja 
przechowywała je w swym sercu, ufając, że nadejdzie czas, w którym Bóg pozwoli Jej 
dostrzec ich sens. Zrozumienie to przyszło dopiero po latach, gdy czas Jezusa na ziemi się 
dopełnił. Widzimy więc, że kroczenie śladami Jezusa i Jego bliskość nie zawsze odbywa się 
w świetle pełnego zrozumienia. Chwile niepewności i cierpienia są wpisane w naszą 
wędrówkę, tak jak były wpisane w życie Maryi i św. Józefa
Maryja swoim przykładem zaprasza nas w takich chwilach do jeszcze większego zaufania i 
wierności Bogu, który nie tyle odwraca się od na

Można sprowadzić cały proces do następujących kroków:
 

Maryja słucha, rozważa (zastanawia się), 

Maryja i Ciebie dziś chce zaprosić do świątyni, abyś usiadł i mógł wpatrywać się w pełną 
pokoju twarz Jezusa, słuchać Jego słów.
nim, a Jej Niepokalane Serce  to tabernakulum Słowa Bożego, które przechowywała
rozważała nieustannie. Matka Pana jest również
najgłębsze ciemności. Nie lękaj się i proś Maryję o pomoc.
 

Matko SŁOWA i najpiękniejszy wzorze Zasłuchania, proszę Ciebie dzisiaj o pomoc, abyś wyprosiła mi 

u Pana łaskę czytania, słuchania i wypełniania Bożego Słowa. Bądź zawsze przy mnie i wspieraj mnie 

swoją miłością. Niech moje serce stanie się na wzór Twojego Serca zawsze otwartego na Boga.

Maryja wzorem słuchania Słowa B

W jaki sposób Maryja słucha Słowa Bożego i jak je wprowadza w życie? Odpowiedź 
możemy znaleźć, gdy po raz kolejny w naszym życiu przypatrzmy się scenie Zwiastowania
Jest to najbardziej wymowna scena, kiedy to SŁOWO staje się 
Spotkanie z aniołem jest dla Maryi wielką rewolucją w Jej
jeszcze bardzo młoda i może mieć swoje własne plany na życie

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego

Mi się stanie według twego słowa! Pełna zaufania akceptuje to , co niezrozumiałe, gdy 
dowiaduje się, że to Bóg jest Autorem tego planu. Jednocześnie nie jest to decyzja 
bezmyślna; Maryja pyta (ma odwagę zadać pytanie, bo jest w prawdziwej relacji z 

Bogiem), zanim da odpowiedź aniołowi: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?

autorzy widzieli w tych słowach pośrednie stwierdzenie życiowej decyzji Maryi pozostania dziewicą. Jednak 
nawet bez takiego założenia, słowa te świadczą o mądrym poszukiwaniu woli Wszechmogącego przez tę 

Jej postawa jest wyrazem Jej relacji do Boga. Ona wie, że jest przez Niego ukochana, 
każdego dnia z Nim rozmawia, a co najważniejsze słucha Jego Słów, które niosą Życie. Jako wzorowa 
Niewiasta niejednokrotnie modliła się do Pana Słowami Pisma i śpiewała Jemu 
znajomość Słowa Bożego jest bardzo rozwinięta.  

atką Boga i człowieka, w osobie Jezusa Chrystusa. Ewangelista pisze, że ,,
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Wszystkie te sprawy, czyli to, co działo się z 
Nią samą i całą Świętą Rodziną. To, co widziała, czuła i przeżywała w związku ze swoim Synem. Maryja

rozważała, bo chciała odczytać, co Pan Bóg Jej pragn
, bo była gotowa na nieustanne niespodzianki przygotowane przez Boga. 

bo nie chciała zrobić nic, co byłoby sprzeczne z planami Pana. Rozważała, aby niejako szukać światła w tym 
wszystkim, co Ją spotykało. Maryja, jako Matka Boga i Człowieka, jest dziś dla nas przykładem tego, 

gotowym na plany Pana, że trzeba cały czas, chwila po chwili zastanawiać się, 
ne wydarzenia Pan Bóg chce nam powiedzieć. Ma nam w tym pomagać codzienne rozważanie 

to ono oświeca nasze drogi. 
Wart podkreślenia jest fakt, że Maryja nie zawsze rozumiała tego, co Bóg

u, ufając, że nadejdzie czas, w którym Bóg pozwoli Jej 
dostrzec ich sens. Zrozumienie to przyszło dopiero po latach, gdy czas Jezusa na ziemi się 
dopełnił. Widzimy więc, że kroczenie śladami Jezusa i Jego bliskość nie zawsze odbywa się 

ozumienia. Chwile niepewności i cierpienia są wpisane w naszą 
wędrówkę, tak jak były wpisane w życie Maryi i św. Józefa. 
Maryja swoim przykładem zaprasza nas w takich chwilach do jeszcze większego zaufania i 
wierności Bogu, który nie tyle odwraca się od nas, ile pragnie nas do siebie przyciągnąć.

Można sprowadzić cały proces do następujących kroków: 

(zastanawia się), pyta, akceptuje, ufając Bogu i wypełnia Jego 
wolę. 

 

Maryja i Ciebie dziś chce zaprosić do świątyni, abyś usiadł i mógł wpatrywać się w pełną 
ego słów. Ona jest zasłuchana w Słowo Boże i rozkochana w 

to tabernakulum Słowa Bożego, które przechowywała
Matka Pana jest również naszą Matką i jak blask oświetla 

Nie lękaj się i proś Maryję o pomoc. 

wzorze Zasłuchania, proszę Ciebie dzisiaj o pomoc, abyś wyprosiła mi 

czytania, słuchania i wypełniania Bożego Słowa. Bądź zawsze przy mnie i wspieraj mnie 

Niech moje serce stanie się na wzór Twojego Serca zawsze otwartego na Boga.
 

Słowa Bożego 

ego i jak je wprowadza w życie? Odpowiedź 
rzypatrzmy się scenie Zwiastowania. 

staje się CIAŁEM. 
Jej życiu, tym bardziej że jest 

i może mieć swoje własne plany na życie.  
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”, odpowiada: Fiat! – niech 

akceptuje to , co niezrozumiałe, gdy 
dowiaduje się, że to Bóg jest Autorem tego planu. Jednocześnie nie jest to decyzja 
bezmyślna; Maryja pyta (ma odwagę zadać pytanie, bo jest w prawdziwej relacji z 

e, skoro nie znam męża? Niektórzy starożytni 
autorzy widzieli w tych słowach pośrednie stwierdzenie życiowej decyzji Maryi pozostania dziewicą. Jednak 
nawet bez takiego założenia, słowa te świadczą o mądrym poszukiwaniu woli Wszechmogącego przez tę 

Jej postawa jest wyrazem Jej relacji do Boga. Ona wie, że jest przez Niego ukochana, 
każdego dnia z Nim rozmawia, a co najważniejsze słucha Jego Słów, które niosą Życie. Jako wzorowa 

piewała Jemu Psalmy chwały i radości. Jej 

stusa. Ewangelista pisze, że ,,Maryja 

. Wszystkie te sprawy, czyli to, co działo się z 
Nią samą i całą Świętą Rodziną. To, co widziała, czuła i przeżywała w związku ze swoim Synem. Maryja była 

, bo chciała odczytać, co Pan Bóg Jej pragnie przez to wszystko 
, bo była gotowa na nieustanne niespodzianki przygotowane przez Boga. Rozważała, 

, aby niejako szukać światła w tym 
wszystkim, co Ją spotykało. Maryja, jako Matka Boga i Człowieka, jest dziś dla nas przykładem tego, że 

Pana, że trzeba cały czas, chwila po chwili zastanawiać się, 
ne wydarzenia Pan Bóg chce nam powiedzieć. Ma nam w tym pomagać codzienne rozważanie 

zawsze rozumiała tego, co Bóg, mimo to jednak z wiarą 
u, ufając, że nadejdzie czas, w którym Bóg pozwoli Jej 

dostrzec ich sens. Zrozumienie to przyszło dopiero po latach, gdy czas Jezusa na ziemi się 
dopełnił. Widzimy więc, że kroczenie śladami Jezusa i Jego bliskość nie zawsze odbywa się 

ozumienia. Chwile niepewności i cierpienia są wpisane w naszą 

Maryja swoim przykładem zaprasza nas w takich chwilach do jeszcze większego zaufania i 
s, ile pragnie nas do siebie przyciągnąć. 

, ufając Bogu i wypełnia Jego 

Maryja i Ciebie dziś chce zaprosić do świątyni, abyś usiadł i mógł wpatrywać się w pełną 
Ona jest zasłuchana w Słowo Boże i rozkochana w 

to tabernakulum Słowa Bożego, które przechowywała i 
naszą Matką i jak blask oświetla 

wzorze Zasłuchania, proszę Ciebie dzisiaj o pomoc, abyś wyprosiła mi 

czytania, słuchania i wypełniania Bożego Słowa. Bądź zawsze przy mnie i wspieraj mnie 

Niech moje serce stanie się na wzór Twojego Serca zawsze otwartego na Boga. 


