
 

 

#SERCE MATKI.eu _ rozważania na każdy dzień 

 

3. TYDZIEŃ, DZIEŃ 21. 

 

Słowo Życia: 

„Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 

Mnie».” (J 14, 6) 

 

Panno wsławiona, módl się za nami. 

 

Ks. Mateusz:  

Panna wsławiona. 

Maryja jako Wniebowzięta Pani jest całkowicie obleczona w życie - jest Panną wsławioną. 

 mier  pozostawiła za sobą i została przy ęta z ciałem i d szą do c wały  oga.   wi do nas  „Odwagi, ostatecznie 

zwycięża miło    Ja m wię moim życiem    estem sł żebnicą  oga   mo e życie było darem z same  siebie, d a  oga i 

d a b i niego.   to życie przepełnione sł żbą teraz przemienia się w prawdziwe życie.  ie cie   no    wy także mie cie 

odwagę ży  w ten spos b, wbrew wsze kim gro bom smoka”
1
.  

Uczmy się od ofiarnego Serca Panny wsławione  jak - dzięki łasce Chrystusa - pokona  grzech i wygra  życie. 

 

Marek: 

Wsp łczesno   c ce kons mowa  wszystko, co  est miłe d a oka, podniebienia, co sta e s ger  e nam moż iwo   nowe  

przy emno ci. K  t ra kons mpc i odczyt  e r wnież wyłącznie w okre  ony spos b i na własny  żytek przekaz biblijny. 

Spos b ten można by nazwa  „wygodnym”, d atego że nie wymaga duchowego wysiłk , odczytania głębszego sens  

życia i poszukiwania prawdy. 

 ary a  czy nas tego, co d a k  t ry zysk  i przy emno ci jest z pełnie obce - wzywa do nawr cenia i pokuty. Zaprasza 

nas do robienia rac  nk  s mienia z życia, porzucenia tego, co złe i zdecydowanego opowiedzenia się po stronie do-

bra. 

Czy jestem gotowy na przyjecie drogi, kt ra prowadzi do pełnego zjednoczenia z Bogiem? 

 

Św. Jan Paweł II: „Andrze  z Krety (...), nawiąz  ąc do pierwotnego obrazu gliny, stwierdza: „Ciało Dziewicy jest 

ziemią, nad kt rą pracował   g, pierwociną masy adamowej  b stwione  w Chrystusie, obrazem podobnym naprawdę 

do pierwotnego piękna, g iną  robioną rękami Boskiego Artysty" (Kazanie o Za nięci  Maryi). W ten spos b czyste i 

niepokalane Poczęcie Maryi jawi się jako początek nowego stworzenia. Jest to osobisty przywilej nadany kobiecie wy-

branej, by by   atką Chrystusa, kt ry rozpoczyna czas obfitej łaski, upragniony przez Boga dla całe    dzko ci.” (Do-

skonała  więto   Maryi Katecheza podczas audiencji generalnej, 15 V 1996) 

 

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Ominęły Cię Matko, b le, gdy  rodziła Najczystszego Syna swego Pierworodnego w Be-

tlejem. Ale jak bardzo rozmnożyły się, gdy  na Kalwarii zostawała  atką całego grzesznego, c o  odkupionego, rodza-

ju ludzkiego. Zrodziła  nas w bo e ciac  - patrz na nas z tą miło cią, jaką matka każda żywi do owocu męki swojej. 

Matko Bolesna -  akżeż  este  dla nas  atką Radosną.” (Prudnik 1955 r.) 

 

Zadanie rekolekcyjne: 

Odm w r żaniec - najlepiej we wsp  nocie. 

Ćwiczenie dodatkowe:  

Pom d  się za zmarłyc  i ofiaruj odpust z pełny. 

Notatki Twojego serca: 
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1
 Benedykt XVI,  sza  więta w  roczysto   Wniebowzięcia Na  więtszej Maryi Panny, 15 sierpnia 2007. 


