
 

 

#SERCE MATKI.eu _ rozważania na każdy dzień 

 

3. TYDZIEŃ, DZIEŃ 23. 

 

Słowo Życia: 

„Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».” (Łk 14, 33) 

 

Panno łaskawa, módl się za nami. 

 

Ks. Mateusz:  

Panna łaskawa. 

Wyrzec się wszystkiego, aby zyskać wszystko - to paradoksalna logika Ewangelii. Serce Matki jest tego najle szym 

  zykła em.  a yja - „ eł a łaski” - jes  za azem  a    łaskaw     oskliw   a k   o ow   am  ie s a  ie  oma ać. 

„ amy  a kę w niebie. [...] Niebo stoi nam otworem, Niebo ma se ce.”
1
 

Marzeniem Maryi jest to, aby wszyscy ludzie byli blisko Bożego Serca - na ziemi i w wieczności. Dlatego ofiarne Serce 

Panny łaskawej nieustannie wskazuje na Tego, którego „miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go 

boj ”.  

Zbliżajmy się do kochaj cego i miłosiernego Serca Jezusa, Który wci ż chce dawać nam życie w Eucharystii. 

 

Marek: 

 la osoby wie z cej waż ym  a zę ziem  o osi   ięcia m   ości jest modlitwa. 

Choć Bóg pozornie milczy i nie  aje  am o   az   oz ać  woich myśli  zmusza nas w ten s osób  o ci  łe o ćwicze ia 

się w  oko ze i cie  liwości.   aw ziwa m   ość  ie  ole a je y ie  a   ziela i  m   ych  a   lecz s  aw za się w 

trosce mo l ce o o los drugiego człowieka.  

Dlatego Chrystus a elował  aby ci, któ zy chc  pójść w  e o śla y   os ę owali w taki sam sposób jak   .  cze   ie 

może bowiem  o  zes ać  a samej mo li wie  ale m si j   ko k e  iać.  

 a yja  czy  as  że słow e  ekla acje m sz  ko iecz ie z aj ować wy eł ie ie w  es ach miłości.   e y  o ie o 

 asze życie s aje się   aw ziw  mo li w      e  ycz ej m   ości bliższe s  bowiem czy y  iż słowa. Czy jestem praw-

 ziwie m   ym człowiekiem i  o  a ię sk  ecz ie   zielać pomocy? 

 

Św. Jan Paweł II: „G ziekolwiek obecna jest Maryja, tam obfituje łaska i tam dokonuje się uzdrowienie ciała i   szy” 

(Castel Gandolfo, 19 lipca 1987 r.) 

 

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Bo aj nigdy tak dobitnie jak teraz nie  świa omiłem sobie tego, jak  o ęż a jest wola 

Boża  by Jasna Góra była   olic  Chwały Bożej  któ   rozlewa się na  olskę przez dziewicze  ło ie  oś e  iczki łask 

wszelkich. Bodaj nigdy jak teraz nie wi ziałem tego tak jasno, że wol  Ojca Narodów jest, by Naród polski był zjedno-

czony przez  as   Gó ę i by się tutaj o  awiał i k ze ił.” (Koma cza 1955 r.) 

 

Zadanie rekolekcyjne: 

  mów  óża iec - najlepiej we ws ól ocie. 

 

Ćwiczenie dodatkowe:  

 omó l się za zma łych i ofiaruj odpust z  eł y. 

 

Notatki Twojego serca: 
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 Benedykt XVI, Castel Gandolfo 15.08.2005 r. 


