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Judyta Daraż 

Temat: Wierzyć jak Maryja 

a) Cel dydaktyczny: Uświadomić uczestnikom wagę kultu Matki Bożej 
b) Cel wychowawczy: Ożywienie wiary poprzez ukazanie przykładu Maryi. 
Pomoce: Pismo Święte, wydruk Quizu (załącznik 1) dla kilku grup, kartki A4 x2, długopisy x2.   

 
Treść 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Na początku zapalimy światło i pomodlimy się. 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świeczki i modlitwy do Maryi (znaną formułką 

lub własnymi słowami). 

2. Treść właściwa 

I. Widzieć 

Na początku chciałbym zaprosić was do uzupełnienia quizu o Matce Bożej. Animator a) dzieli uczestników 

a grupy i każdej daje kartkę z wydrukowanym quizem (załącznik nr 1) lub b) czyta pytania i odpowiedzi a,b,c 

i wszyscy odpowiadają.  

ZAŁĄCZNIK NR 1 QUIZ MARYJNY 

1.W jakich okolicznościach Maryja powiedziała do Jezusa: Synu, czemuś nam to uczynił? 

a)gdy Jezus udał się na połów ryb 

b) gdy Jezus udał się na modlitwę 

c) gdy 12-letni Jezus pozostał w świątyni po obchodach Paschy 

2.Jakimi słowami zwróciła się Maryja do Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej? 

a) Uczyń cud. 

b) Nie mają już wina. 

c) Pobłogosław nowożeńców. 

3.Co uczynił Symeon w świątyni, gdy Maryja i Józef przynieśli Dziecię Jezus? 

a) padł na kolana, wielbiąc Boga 

b) wziął Je w objęcia i błogosławił Boga 

c) płakał 

4.Jaką ofiarę mieli złożyć w świątyni Maryja i Józef jako ludzie ubodzy? 

a) parę synogarlic lub dwa młode gołębie 

b) jagnię 

c) dwa denary 

5.Po ilu dniach od narodzenia Jezusa, Maryja i Józef udali się do Jerozolimy celem wypełnienia tzw. 

obrzędu oczyszczenia? 

a) po 40 dniach 

b) po 10 dniach 

c) po 80 dniach 

6.Dokąd anioł Pański nakazał we śnie Józefowi uciekać wraz z Maryją i Dzieciątkiem? 

a) do Frygii 

b) do Egiptu 

c) na Sycylię 

7.W jakim miejscu w Betlejem urodził się Jezus? 

a) w drodze 

b)w domu dla gości przy gospodzie 

c) w stajence 

8.Co się stało, gdy krewna usłuszała pozdrowienie Maryi? 

a) poruszyło się dzieciątko w jej łonie 

b) krewna zemdlała 

c) na niebie pojawiła się tęcza 

9.Dlaczego Józef wraz z Maryją przybyli do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem? 

a) z powodu wygnania Józefa wraz z Maryją z Nazaretu 

b) ponieważ anioł zwiastował narodzenie Jezusa w Betlejem 
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c) z powodu rozporządzenia cezara Augusta 

10.Po Zwiastowaniu Maryja odwiedziła swoją krewną, która spodziewała się dziecka. Jak miała ona na 

imię? 

a) Elżbieta 

b) Miriam 

c) Anna 

11.Kogo poślubiła Maryja? 

a) Józefa, syna Jakuba 

b) Kleofasa 

c) Zachariasza 

12.Z jakiego rodu pochodził mąż Maryi? 

a) z rodu Borgia 

b) z rodu Dawida 

c) z rodu najwyższych kapłanów 

13.Co odpowiedziała Maryja na słowa anioła? 

a) Dlaczego ja? 

b) Dobrze 

c) Oto ja służebnica Pańska 

14.Ktora miejscowość była rodzinnym miastem Maryi? 

a) Jerozolima 

b) Nazaret 

c) Betlejem 

15. Jaka nowinę anioł zwiastował Maryi? 

a) że pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus 

b) że jej mężem zostanie Józef z rodu Dawida 

c) że urodzi dziecię w stajence 

16.Jak miał na imię anioł, który nawiedził Maryję? 

a) Rafał 

b) Gabriel 

c) Michał 

17.Jakie imiona nosili rodzice Maryi? 

a) Jan i Anna 

b) Piotr i Anna 

c) Joachim i Anna 

18.W czasie ukrzyżowania Jezusa pod krzyżem stała matka Jego, Maryja. Kto jeszcze jej towarzyszył? 

a) Piotr, Jan, Maria Magdalena 

b) Maria, Maria Magdalena, Jan 

c) Józef 

19.Jakimi słowami zwrócił się Jezus do stojących pod krzyżem? 

a) Niewiasto, oto syn Twój, (...) oto Matka twoja 

b) Janie, opiekuj się moją Matką 

c) Niewiasto, odtąd Jan jest synem Twoim 

20.Kiedy po raz ostatni Pismo świete mówi o Maryi? 

a) gdy modliła się z apostołami w Wieczerniku 

b) gdy stała pod krzyżem 

c) kiedy towarzyszyła Synowi w czasie drogi krzyżowej 

P.S. Podkreślone są poprawnymi odpowiedziami. 

Podsumowanie animatora: Dziękuję za zaangażowanie. Dzięki tej grze przypomnieliśmy sobie wiedzę na 

temat Maryi. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym zastanowić się nad pytaniem: jaki wpływ na moje życie 

może mieć Maryja? 

II. Osądzić 

Szukając odpowiedzi na to pytanie zapraszam do rozważenia kilku fragmentów z Pisma Świętego: 

1. „Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą,». 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 

Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
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nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 

Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 

końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej 

odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, 

które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 

starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 

twego».” (Łk 1, 26-38) 
 

-Co ważnego anioł powiedział Maryi? (że Maryja będzie matką Jezusa, ponieważ Bóg daje jej łaskę) 

-Jak Maryja zareagowała na wezwanie?  (pokornie zgodziła się na wolę Boga, nie protestowała) 

2. „Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z 

miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 

Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, 

nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki 

i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. (Łk 2,3-7)   

-Jaka była rola Maryi w tym wydarzeniu? (Maryja narodziła syna – Jezusa Zbawiciela w żłobie, a nie w 

gospodzie, czy w bogactwie jak królowie) 

3. „W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także 

Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus 

jej odpowiedział: „Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina?” 

Wtedy matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. (J 2, 1-5)   

-Jaka była rola Maryi w tym wydarzeniu? (Maryja zatroszczyła się o ludzi i poprosiła syna, aby pomógł i 

uczynił cud, troszczy się o ludzi jako Matka świata, nie tylko Jezusa) 
 

4. „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria 

Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do 

Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń 

wziął Ją do siebie.” (J 19, 25-27) 

-Co oznaczają słowa Jezusa? (że Maryja odtąd będzie Matką wszystkich ludzi ) 

 

Podsumowanie animatora: (może być własnymi słowami, ale pomocny może być tekst poniższego artykułu:) 

Zauważamy na wstępie, iż sam Bóg wszystko na tej ziemi zaczyna przez Maryję. Krótkie świadectwo ks. 

kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia - o tym mówi: "Odkupienie świata zaczął Bóg od Maryi. 

Posłan jest Anioł Gabriel od Boga do Panny... (Łk 1, 26). A potem czekał na Jej odpowiedź... Wiemy już, 

jakiej odpowiedzi doczekał się Bóg w Nazarecie: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 

twego. Słowo Przedwieczne, Syn Boży, potrzebował Maryi, aby stać się Człowiekiem i dokonać dzieła Od-

kupienia. Potrzebował Matki... Potrzebne Mu było ciało, wszak miał dopełnić Ofiary! Skąd je weźmie? A Tyś 

mi ciało sposobił... I oto rzekłem: Oto idę, Ojcze, abym pełnił wolę Twoją. To Ona dała Mu niepokalane ciało, 

które poniósł Ojcu na krzyż i na ołtarze świata. To Ona dała Mu krew do kalwaryjskiej Ofiary i do kielichów 

mszalnych. Potrzebował przez całe życie pomocy i posługi tej Pomocnicy i Służebnicy swojej: potrzebował 

w drodze do Elżbiety, aby nawiedzić Jana; w betlejemskiej stajni, aby się dać poznać pasterzom; w świątyni 

jerozolimskiej, aby się oddać Ojcu; w domu nazaretańskim, aby żyć i wzrastać w mądrości i w latach, w łasce 

u Boga i u ludzi (Łk 2, 52). Potrzebował Towarzyszki swej drogi i swego posłannictwa w publicznej działal-

ności i objawieniu swej chwały ludziom... Była tam Matka Jezusowa. Zaproszono też na gody i Jezusa... i 

okazał chwałę swoją... (J 2, 1-11). Ale nade wszystko potrzebował Jej na drodze kalwaryjskiej i pod krzyżem. 

A pod krzyżem Jezusowym stała Matka Jego (J 19, 25). Wymowne jest to, że Jezus tak święty i mocny, a przy 

tym Bóg wszechmogący i wszechmądry, - Jej potrzebował i na Niej się oparł od chwili poczęcia w Jej niepo-

kalanym łonie aż po Kalwarię. 
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III. Działać 

Teraz proszę, abyście posłuchali pewnego artykułu i zastanowili się w jakim celu potrzebujemy Matki 

Bożej i jak możemy wyrażać kult do Maryi? 

 

Tym bardziej my potrzebujemy Matki Bożej! 

„Potrzebujemy Jej i nie wstydzimy się tego. Potrzebujemy Jej, jak płuca potrzebują powietrza, serce - krwi 

i miłości, stopy - oparcia, oczy światła, usta - pokarmu. Jak dziecko jeszcze nienarodzone potrzebuje matki, 

nie może istnieć i żyć bez niej i poza nią. Potrzebujemy Jej, jak potrzebował Jej Syn Boży. 

"Kult maryjny nie jest jakimś dodatkiem do kultu chrześcijańskiego, ale stanowi jego integralną część. 

Czcimy Maryję, bo jest Matką Boga i sam Chrystus dał nam Ją za Matkę i Orędowniczkę. Oczywiście cześć 

oddawana Najświętszej Maryi Pannie nie może być »konkurencyjna« w stosunku do kultu, jaki oddajemy 

Panu Bogu. Powinna być zawsze mu podporządkowana. Zresztą uczy nas sama Maryja, powtarzając, że jest 

Służebnicą Pańską, nieustannie wskazując na swojego Syna oraz wzywając nas: Zróbcie wszystko cokol-

wiek On wam powie (J 2, 5)". 

Warto tu podkreślić, iż Maryja nie zasłania Chrystusa, ale prowadzi do Chrystusa. Mówią o tym np. kolejki 

do konfesjonałów w Jej sanktuariach. Opowiadał mi o. paulin z Jasnej Góry w Częstochowie, że niekiedy 

rozbawiona młodzież wchodzi do kaplicy cudownego obrazu i po chwili kontemplacji ikony Matki Bożej 

szuka konfesjonałów, by przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. 

Zauważmy i to, że największa religijność jest tam, gdzie najwięcej sanktuariów maryjnych. I co ważne - 

najwięcej osób duchownych wywodzi się z tego terenu. Mam na myśli południowo-wschodnią Polskę. 

Pewien anglikanin rozmawiał z katolickim kardynałem Deschamps. Mówił m.in. o czci oddawanej Matce 

Bożej przez katolików. Stwierdził: "Ja nie szukam pośredników, ale wprost zwracam się do Boga w modli-

twie". 

"A my - odrzekł kardynał - nie idziemy do Boga sami, ale w towarzystwie Jego Matki: dlatego tam nawet, 

gdzie nasza niegodziwość nie zasługuje na łaskę, otrzymujemy ją, bo Maryja za nami prosi, a Bóg Jej niczego 

nie odmawia". 

Mój kolega ze studiów teologicznych mówił mi, jak zachował się jego ojciec, kiedy przyszli Sowieci, by 

wywieźć ich całą rodzinę na Sybir. Ojciec zebrał ich wszystkich w drugim pokoju przed obrazem Matki 

Najświętszej i odmówił z nimi Zdrowaś Maryjo i Pod Twoją Obronę... , a potem wstał i powiedział: Teraz 

możemy jechać nawet na koniec świata. Nie potrzebujemy się o nic lękać. Zostali wywiezieni, ale szczęśli-

wie wszyscy wrócili do kraju. Co więcej, trzech braci z tej rodziny zostało kapłanami w zakonie jezuitów. 

My dziś na Nią też możemy liczyć w naszych różnych zagrożeniach i niepewnej przyszłości. 

Św. Jan Paweł II napisał: "Maryja wzięta do nieba nie zaprzestała zbawczego zadania, lecz poprzez wielo-

rakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyń-

skiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpie-

czeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny". 

Namiestnicy Chrystusa - papieże - wciąż kierowali oczy i nadzieje naszego narodu i Kościoła ku Niej. Pius 

XII w czasach stalinowskich pisał do Polaków: "Polacy, nie traćcie nadziei. Podnieście oczy ku Tej, która 

tyle razy was wspomagała". Paweł VI z okazji milenijnego aktu zawierzenia Maryi skierował do ks. Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego i członków Episkopatu historyczne słowa, jakby testament: "Bracia, pamiętajcie, Wa-

sza droga do Chrystusa - per Mariam [przez Maryję] i nikomu nie dajcie się z niej zepchnąć. Wy będziecie 

świadkami dla całego świata, jak zwycięża się przez Maryję i idzie do Chrystusa". 

Giganci naszego narodu wyrośli u stóp Niepokalanej i w czci dla Niej: św. Stanisław Kostka - patron Polski 

- wszystko zawdzięczał Matce Najświętszej i Chrystusowi. 

Henryk Sienkiewicz w ciężkich dla narodu czasach pisał słowa nadziei: "Pozostała wiara i cześć dla Naj-

świętszej Maryi Panny, na którym to fundamencie reszta odbudowana być może". 
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Ks. kard. August Hlond z wielką nadzieją i wiarą w Maryję wołał na łożu śmierci w czasach okupacji: "Od-

wagi! Nie rozpaczajcie, nie upadajcie na duchu! Walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy 

przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi Panny". 

W dokumentach Soboru Watykańskiego II czytamy: "Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu po-

nad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa, 

słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej". 

"Niech wszyscy z wielką pobożnością oddają Maryi cześć i niech powierzają Jej macierzyńskiej opiece 

swoje życie i apostolstwo". 

W Fatimie (1917) Matka Boża powiedziała do trojga dzieci: "Jezus pragnie, abym była więcej znana i miło-

wana". 

Święty naszych czasów o. Maksymilian Maria Kolbe stwierdził: "Maryja, oto ta, której potrzebujemy. Gdzie 

Jej nie ma, tam nie ma i Jezusa, nie ma Boga...". I dodał prorocze słowa: "Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, 

ten się zbawi, uświęci i innym do uświęcenia dopomoże". Czyż dokładnie nie spełniło się to w życiu o. 

Maksymiliana!? 

Niech też towarzyszy nam świadomość, że do Maryi Niepokalanej szatan nie ma przystępu i kto jest z Nią, 

zawsze zwycięża Złego i trwa w świętości Boga samego. 

Św. Bernard napisał, że Maryja jest "królewską drogą", po której Bóg przychodzi do nas i po której my 

możemy iść do Niego”. https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/wam_2013_dlaczego_01.html 21.05.2019 r.  

 

Praca w  grupach na podstawie tekstu. Podzielę was na dwie grupy (Animator dzieli grupę na dwie mniejsze) 

i teraz proszę, aby każda z grup odpowiedziała na postawione pytanie:  

Grupa 1 : W jakim celu potrzebujemy Matki Bożej? 

Grupa 2: W jaki sposób można wyrażać kult do Matki Bożej? 

Odpowiedź bardzo proszę aby udzielić pisemnie na kartce.  

Animatora rozdaje kartki A4 i długopisy. Po danym czasie animator prosi o prezentację prac.  

Proszę teraz o odczytanie wyników prac. 

Po zakończeniu prezentacji animator podsumowuje:  

Dziękuję za zaangażowanie. Jak widać posiadamy wiele różnych form modlitw za wstawiennictwem Matki 

Boże. Dobrze jest wybrać jakąś jedną z tych form i ją, dobrze było by codziennie, praktykować.  

 

3. Hasło spotkania 

«Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” 

4. Piosenka spotkania 

„Mario, proszę spraw...” 

5. Zadanie apostolskie 

Znajdź w pobliżu kapliczkę Matki Bożej i pomódl się przy niej.  

6. Modlitwa na zakończenie 

Animator kończy spotkanie znakiem krzyża i modlitwą do Matki Bożej 

Na zakończenie naszego spotkania zwróćmy się do Matki Bożej: „Pod Twoją obronę…”  
 

 

 

  

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/wam_2013_dlaczego_01.html%2021.05.2019
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ZAŁĄCZNIK NR 1 QUIZ MARYJNY 

1.W jakich okolicznościach Maryja powiedziała do Jezusa: Synu, czemuś nam to uczynił? 

a)gdy Jezus udał się na połów ryb 

b) gdy Jezus udał się na modlitwę 

c) gdy 12-letni Jezus pozostał w świątyni po obchodach Paschy 

2.Jakimi słowami zwróciła się Maryja do Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej? 

a) Uczyń cud. 

b) Nie mają już wina. 

c) Pobłogosław nowożeńców. 

3.Co uczynił Symeon w świątyni, gdy Maryja i Józef przynieśli Dziecię Jezus? 

a) padł na kolana, wielbiąc Boga 

b) wziął Je w objęcia i błogosławił Boga 

c) płakał 

4.Jaką ofiarę mieli złożyć w świątyni Maryja i Józef jako ludzie ubodzy? 

a) parę synogarlic lub dwa młode gołębie 

b) jagnię 

c) dwa denary 

5.Po ilu dniach od narodzenia Jezusa, Maryja i Józef udali się do Jerozolimy celem wypełnienia tzw. 

obrzędu oczyszczenia? 

a) po 40 dniach 

b) po 10 dniach 

c) po 80 dniach 

6.Dokąd anioł Pański nakazał we śnie Józefowi uciekać wraz z Maryją i Dzieciątkiem? 

a) do Frygii 

b) do Egiptu 

c) na Sycylię 

7.W jakim miejscu w Betlejem urodził się Jezus? 

a) w drodze 

b)w domu dla gości przy gospodzie 

c) w stajence 

8.Co się stało, gdy krewna usłuszała pozdrowienie Maryi? 

a) poruszyło się dzieciątko w jej łonie 

b) krewna zemdlała 

c) na niebie pojawiła się tęcza 

9.Dlaczego Józef wraz z Maryją przybyli do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem? 

a) z powodu wygnania Józefa wraz z Maryją z Nazaretu 

b) ponieważ anioł zwiastował narodzenie Jezusa w Betlejem 

c) z powodu rozporządzenia cezara Augusta 

10.Po Zwiastowaniu Maryja odwiedziła swoją krewną, która spodziewała się dziecka. Jak miała ona na 

imię? 

a) Elżbieta 

b) Miriam 

c) Anna 

11.Kogo poślubiła Maryja? 

a) Józefa, syna Jakuba 

b) Kleofasa 

c) Zachariasza 
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12.Z jakiego rodu pochodził mąż Maryi? 

a) z rodu Borgia 

b) z rodu Dawida 

c) z rodu najwyższych kapłanów 

13.Co odpowiedziała Maryja na słowa anioła? 

a) Dlaczego ja? 

b) Dobrze 

c) Oto ja służebnica Pańska 

14.Ktora miejscowość była rodzinnym miastem Maryi? 

a) Jerozolima 

b) Nazaret 

c) Betlejem 

15. Jaka nowinę anioł zwiastował Maryi? 

a) że pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus 

b) że jej mężem zostanie Józef z rodu Dawida 

c) że urodzi dziecię w stajence 

16.Jak miał na imię anioł, który nawiedził Maryję? 

a) Rafał 

b) Gabriel 

c) Michał 

17.Jakie imiona nosili rodzice Maryi? 

a) Jan i Anna 

b) Piotr i Anna 

c) Joachim i Anna 

18.W czasie ukrzyżowania Jezusa pod krzyżem stała matka Jego, Maryja. Kto jeszcze jej towarzyszył? 

a) Piotr, Jan, Maria Magdalena 

b) Maria, Maria Magdalena, Jan 

c) Józef 

19.Jakimi słowami zwrócił się Jezus do stojących pod krzyżem? 

a) Niewiasto, oto syn Twój, (...) oto Matka twoja 

b) Janie, opiekuj się moją Matką 

c) Niewiasto, odtąd Jan jest synem Twoim 

20.Kiedy po raz ostatni Pismo świete mówi o Maryi? 

a) gdy modliła się z apostołami w Wieczerniku 

b) gdy stała pod krzyżem 

c) kiedy towarzyszyła Synowi w czasie drogi krzyżowej 
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Załącznik nr 2 

 

Tym bardziej my potrzebujemy Matki Bożej! 

„Potrzebujemy Jej i nie wstydzimy się tego. Potrzebujemy Jej, jak płuca potrzebują powietrza, serce - krwi 

i miłości, stopy - oparcia, oczy światła, usta - pokarmu. Jak dziecko jeszcze nienarodzone potrzebuje matki, 

nie może istnieć i żyć bez niej i poza nią. Potrzebujemy Jej, jak potrzebował Jej Syn Boży. 

"Kult maryjny nie jest jakimś dodatkiem do kultu chrześcijańskiego, ale stanowi jego integralną część. Czcimy 

Maryję, bo jest Matką Boga i sam Chrystus dał nam Ją za Matkę i Orędowniczkę. Oczywiście cześć oddawana 

Najświętszej Maryi Pannie nie może być »konkurencyjna« w stosunku do kultu, jaki oddajemy Panu Bogu. 

Powinna być zawsze mu podporządkowana. Zresztą uczy nas sama Maryja, powtarzając, że jest Służebnicą 

Pańską, nieustannie wskazując na swojego Syna oraz wzywając nas: Zróbcie wszystko cokolwiek On wam 

powie (J 2, 5)". 

Warto tu podkreślić, iż Maryja nie zasłania Chrystusa, ale prowadzi do Chrystusa. Mówią o tym np. kolejki do 

konfesjonałów w Jej sanktuariach. Opowiadał mi o. paulin z Jasnej Góry w Częstochowie, że niekiedy rozba-

wiona młodzież wchodzi do kaplicy cudownego obrazu i po chwili kontemplacji ikony Matki Bożej szuka 

konfesjonałów, by przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. 

Zauważmy i to, że największa religijność jest tam, gdzie najwięcej sanktuariów maryjnych. I co ważne - naj-

więcej osób duchownych wywodzi się z tego terenu. Mam na myśli południowo-wschodnią Polskę. 

Pewien anglikanin rozmawiał z katolickim kardynałem Deschamps. Mówił m.in. o czci oddawanej Matce 

Bożej przez katolików. Stwierdził: "Ja nie szukam pośredników, ale wprost zwracam się do Boga w modli-

twie". 

"A my - odrzekł kardynał - nie idziemy do Boga sami, ale w towarzystwie Jego Matki: dlatego tam nawet, 

gdzie nasza niegodziwość nie zasługuje na łaskę, otrzymujemy ją, bo Maryja za nami prosi, a Bóg Jej niczego 

nie odmawia". 

Mój kolega ze studiów teologicznych mówił mi, jak zachował się jego ojciec, kiedy przyszli Sowieci, by wy-

wieźć ich całą rodzinę na Sybir. Ojciec zebrał ich wszystkich w drugim pokoju przed obrazem Matki Najświęt-

szej i odmówił z nimi Zdrowaś Maryjo i Pod Twoją Obronę... , a potem wstał i powiedział: Teraz możemy 

jechać nawet na koniec świata. Nie potrzebujemy się o nic lękać. Zostali wywiezieni, ale szczęśliwie wszyscy 

wrócili do kraju. Co więcej, trzech braci z tej rodziny zostało kapłanami w zakonie jezuitów. 

My dziś na Nią też możemy liczyć w naszych różnych zagrożeniach i niepewnej przyszłości. 

Św. Jan Paweł II napisał: "Maryja wzięta do nieba nie zaprzestała zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie 

swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej mi-

łości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, 

póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny". 

Namiestnicy Chrystusa - papieże - wciąż kierowali oczy i nadzieje naszego narodu i Kościoła ku Niej. Pius 

XII w czasach stalinowskich pisał do Polaków: "Polacy, nie traćcie nadziei. Podnieście oczy ku Tej, która tyle 

razy was wspomagała". Paweł VI z okazji milenijnego aktu zawierzenia Maryi skierował do ks. Prymasa Ste-

fana Wyszyńskiego i członków Episkopatu historyczne słowa, jakby testament: "Bracia, pamiętajcie, Wasza 

droga do Chrystusa - per Mariam [przez Maryję] i nikomu nie dajcie się z niej zepchnąć. Wy będziecie świad-

kami dla całego świata, jak zwycięża się przez Maryję i idzie do Chrystusa". 

Giganci naszego narodu wyrośli u stóp Niepokalanej i w czci dla Niej: św. Stanisław Kostka - patron Polski - 

wszystko zawdzięczał Matce Najświętszej i Chrystusowi. 

Henryk Sienkiewicz w ciężkich dla narodu czasach pisał słowa nadziei: "Pozostała wiara i cześć dla Najświęt-

szej Maryi Panny, na którym to fundamencie reszta odbudowana być może". 

Ks. kard. August Hlond z wielką nadzieją i wiarą w Maryję wołał na łożu śmierci w czasach okupacji: "Od-

wagi! Nie rozpaczajcie, nie upadajcie na duchu! Walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy 

przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi Panny". 
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W dokumentach Soboru Watykańskiego II czytamy: "Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu ponad 

wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa, słusz-

nie doznaje od Kościoła czci szczególnej". 

"Niech wszyscy z wielką pobożnością oddają Maryi cześć i niech powierzają Jej macierzyńskiej opiece swoje 

życie i apostolstwo". 

W Fatimie (1917) Matka Boża powiedziała do trojga dzieci: "Jezus pragnie, abym była więcej znana i miło-

wana". 

Święty naszych czasów o. Maksymilian Maria Kolbe stwierdził: "Maryja, oto ta, której potrzebujemy. Gdzie 

Jej nie ma, tam nie ma i Jezusa, nie ma Boga...". I dodał prorocze słowa: "Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten 

się zbawi, uświęci i innym do uświęcenia dopomoże". Czyż dokładnie nie spełniło się to w życiu o. Maksymi-

liana!? 

Niech też towarzyszy nam świadomość, że do Maryi Niepokalanej szatan nie ma przystępu i kto jest z Nią, 

zawsze zwycięża Złego i trwa w świętości Boga samego. 

Św. Bernard napisał, że Maryja jest "królewską drogą", po której Bóg przychodzi do nas i po której my mo-

żemy iść do Niego”. https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/wam_2013_dlaczego_01.html 21.05.2019 r.  

 

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/wam_2013_dlaczego_01.html%2021.05.2019

