
 

 

#SERCE MATKI.eu _ rozważania na każdy dzień 

 

4. TYDZIEŃ, DZIEŃ 28. 

 

Słowo Życia: 

„On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu 

i słowu, które wyrzekł Jezus.” (J 2, 22) 

 

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. 

 

Ks. Mateusz:  

Przybytek Ducha Świętego. 

  chwi i  oczęcia  aryi „zamieszkał w  ie   uch Święty, wieczna  iłoś    ca i  yna, i zachował Ją od wsze kiego cienia grzechu. 

 otem, dzięki działaniu tego samego  ucha,  oczął się w Je  łonie  yn  oży.  astę nie,  rzez całe Je  życie, dzięki łasce  ucha, w 

 ełni s ełniały się Je  słowa     to  a służe nica  a ska  .   wreszcie, dzięki mocy  ucha Świętego, Maryja z całym swym czło-

wiecze stwem została wzięta do nieba, gdzie przebywa u boku Syna w chwale Boga   ca.”1 

Maryja - Przybytek Ducha Świętego - jest wzorem serca przemienionego dzięki łasce  oże . Ona prowadzi nas do Eucharystii, pod-

czas które  dzięki Duchowi Świętemu Chrystus staje się dla nas Ciałem i zamieszkuje w naszych sercach. 

 ozwó my się  rzemienia  Duchowi Świętemu dzięki jak na częstszemu przyjmowaniu Komunii Święte . 

 

Marek: 

 rawdziwa mądroś  życia  osiada w so ie coś z „kró ewskiego daru”, czy i coś ze sz achetności i wy ątkowości. Dlatego  wange ia 

 hrystusa  rzekonu e nas, że autentyczna mądroś  nie  est wyłącznie wynikiem  udzkich stara , inteligentnych zabiegów czy wy-

tężone  pracy, lecz również i przede wszystkim darem, którego udziela nam  óg poprzez Ducha Świętego.  

Kanałami, przez które przechodzi ów  oży dar, są wiara i miłoś , co s rawia, że siedzi ą nasze   rawdziwe  mądrości jest nie tyle 

rozum, ile raczej nasze „serce”.  

 ary a uczy nas, że to właśnie duchowe „serce”, pełni  unkc ę symbolicznego c e n t r u m życia człowieka. Jest ono ośrodkiem 

podejmowania decyzji - nie tylko logicznych - ale przede wszystkim właściwych i zgodnych z wo ą  ożą. Czy mam oso istą re ac ę z 

Duchem Świętym i ufam w Jego moc? 

 

Św. Jan Paweł II: „Maryja jest na rawdę  łogosławiona, ale nie tylko dlatego, że urodziła i wychowała Jezusa, ale dlatego że 

 rzy ęła z wiarą wo ę  ożą i czynnie  ą wy ełniała. Na tym polega autentyczna wielkoś  Maryi, która czyni Ją  łogosławioną  Jej 

 łogosławie stwo  łynie z wiary, która otwiera życie człowieka na działanie Ducha Świętego i sprawia, że przynosi ono  łogosła-

wione owoce na chwałę  ożą.” (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawianej na Lungomare Corso Colombo w Chiavari, 

19.09.1998) 

 

ks. kard. Stefan Wyszyński: „ ała szlachetnoś  Narodu polskiego wiąże się bardzo z czcią dla Matki Najświętsze .  ała ta, że się 

tak wyrażę, elegancja polska jest wynikiem wychowania w kręgu promienia, który wy ływa z naszego szlachetnego stosunku do 

Niewiasty w Matce Boga.  ałe nasze życie rodzinne i domowe bardzo wiele czerpie z godności i dosto e stwa Matki Boga. O jak 

wiele zawdzięcza Jej  aród polski w kształtowaniu swego narodowego o ycza u.” (Warszawa 1957 r.) 

 

Zadanie rekolekcyjne: 

 dmów różaniec - najlepiej we ws ó nocie. 

 

Ćwiczenie dodatkowe:  

 omód  się za zmarłych i ofiaruj odpust zu ełny. 

 

Notatki Twojego serca: 
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1
 Benedykt XVI,  anktuarium  atki  ożej Miłości w Castel di Leva, 1.05.2006. 


