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7. TYDZIEŃ, DZIEŃ 49. 

 

Słowo Życia: 

„I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».” (Mk 4, 19) 

 

Królowo dziewic, módl się za nami. 

 

Ks. Mateusz:  

Królowa dziewic. 

Jan Paweł II przekonywał: „Dziewictwo nie ogranicza się do samego „nie”, natomiast zawiera głębokie 

„tak” w porządku oblubieńczym: oddanie siebie z miłości w sposób zupełny i niepodzielny.”
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Maryja jest Królową dziewic, ponieważ jako pierwsza wypowiedziała swoje „tak” Bożemu planowi i jest 

wzorem całkowitego poświęcenia się Bogu. 

Serce Matki jest przykładem tego, jak „zgromadzeni na świętej wieczerzy” mogą być świadkami Chrystusa w 

codzienności - serce zjednoczone z Bogiem w Eucharystii staje się sercem posłanym z Miłością Boga do 

innych. 

 

Marek: 

Podobnie jak chorzy, którzy cier ią z  rze y u i nie  a ą  uż woli z iany, a y wyz rowieć, tak samo grzesz-

nicy   a ą  ię  ak za war ziali, że nie  ę knią  uż za  iło ier zie . Straciwszy "duchowy wzrok” przestali 

 zukać Boga, a ic   e yną  rzy e nością pozostaje czasem drwienie z tych, którzy  ra ną z awienia.   y 

ra ować  e  u ze,  o rze a  ierwo ne   orliwości apostolskiej! 

Maryja uczy nas, że aby  ło ić Chrystusa najpierw trzeba Go   o kać, a nie tylko o Nim  ły zeć. Nic  ię nie 

z ieni, kie y nie na  ąpi w na zyc   ercac   aka  rwała  rze iana - kie y nie u ły zy y  e o  ło u  „ ó  ź 

za Mną ”.  ez  orliwe o a o  ol  wa świa   ozo  anie  aleki o   raw y i wolności, a  iła  oże   iłości 

 ę zie mu obca. Czy jestem gotowy  ó ść za Chrystusem? 

 
Św. Jan Paweł II: „To w łonie Maryi Słowo   ało  ię ciałe .  rzy  u ąc rolę, jaka zo  ała Jej wyznaczona 

w planie zbawienia, Dziewica   ała  ię wzorem dla każ e o ucznia C ry  u a.” (Castel Gandolfo, 

15.08.1996 r.) 

 

ks. kard. Stefan Wyszyński: „W zak Matka  oża jest chrystocentryczna, bo od  oczą ku  ówi  łu o  wese-

la: cokolwiek wam każe Chrystus, to czyńcie   u zące  ię w nas czę  o pragnienia  ziałania na rzecz Chry-

stusa  ą z  ośre nic wa Jej ła ki. Nie  yło y Jezusa Chrystusa, gdyby Maryja nie  yła - że  ię tak wyrażę - 

chrystocentryczna. Ona jest cała chrystocentryczna. Nie ma obaw, Najmilsi, że  oże przez nadmierne rozwi-

janie czci i kultu Maryi ujmiemy coś C ry  u owe .” (Jasna Góra 1959 r.) 

 

Zadanie rekolekcyjne: 

O  ów różaniec - najlepiej we w  ólnocie. 

Ćwiczenie dodatkowe:  

 o ó l  ię za z arłyc  i ofiaruj odpust zu ełny. 

 

Notatki Twojego serca: 
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