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TAJEMNICE RADOSNE 

RADOŚĆ 

Mówią, że oczy są zwierciadłem duszy...  

Oczy kobiety „mówią” o jej wnętrzu, sercu,  

o tym, co w niej najprawdziwsze... 

Radość budzi się w oczach kobiety, 

kiedy odkrywa swoje piękno, 

kiedy czyta miłość w oczach ukochanego mężczyzny,  

kiedy patrzy na swoje 

dopiero co narodzone dziecko...  

Kiedy kocha i jest kochana. 

Maryja została zaproszona  

do radości przez samego Boga  

ustami Anioła Gabriela, do radości z samej siebie  

nieskończenie obdarowanej łaską!  

Rozradowała się ponownym przyjęciem Ją  

przez Józefa do swego domu  

w imię Boga i w imię miłości,  

która ich łączyła. Rozradowała się,  

tuląc do serca małego Jezusa,  

Syna Jej i Jej Boga. 

 

 

 



ZWIASTOWANIE MARYI, ŻE JEST MATKĄ SYNA BOŻEGO 

Maryja 
Kobieta SŁUCHAJĄCA 

 

 

Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona 

zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział 

do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg obdarzył Cię łaską”. 
Łk 1, 28-29 

Nie wiemy, jak to było. Czy Anioł spotkał Maryję przy studni, gdy szła po wodę, czy 

w domu, kiedy wygniatała placki, a może w ogrodzie, kiedy patrząc w niebo, szeptała słowa 

psalmu: „Boże, mój Boże, szukam Ciebie od świtu; Ciebie pragnę całym sercem! Do 

Ciebie tęskni moje ciało” (Ps 63, 2). A może Maryja nie widziała Anioła, tylko usłyszała 

w duszy Jego głos?  

Może nawet nie jest najważniejsze, w jaki sposób to się wydarzyło, lecz to, że Maryja 

usłyszała, co Anioł chciał Jej przekazać, i tym samym usłyszała Boga. Maryja zasłuchana 

w Boga usłyszała także samą siebie, swoje najgłębsze pragnienia. Jej serce zadrgało wobec 

słów Anioła odważnym i radosnym „Tak”, „Fiat” – „Niech mi się stanie”. W tym słuchaniu 

jest także niesamowicie otwarta na bliźnich. To od Anioła dowiaduje się o tym, że Jej starsza 

kuzynka Elżbieta oczekuje narodzin syna. 

Maryja pokazuje nam, że słuchając Boga w naszej codzienności, możemy usłyszeć siebie 

i drugiego człowieka: dogłębnie, prawdziwie, bez zakłóceń. 

Anioł powiedział Maryi, kim Ona jest w oczach Boga, że jest wypełniona łaską, czyli 

pięknem, gracją i wdziękiem pochodzącym od samego Stwórcy. Zaprosił Ją do tego, aby się 

radowała i nie obawiała niczego. Powiedział Jej, że Bóg pragnie, aby została matką Jego 

Syna, matką oczekiwanego od wieków Mesjasza.  

Scena Zwiastowania uczy nas, że wszystko, co jest nam potrzebne do w pełni szczęśliwego 

życia, już mamy: wewnątrz nas. Bóg złożył w każdej z nas, podobnie jak w Maryi, bezcenny 

dar naszej kobiecości. Dramatem jest, że często szukamy potwierdzenia siebie na zewnątrz 

w rzeczach, ludziach czy pustej religijności zamiast z najważniejszymi pytaniami zwrócić się 

do naszego Stwórcy i Ojca. 

Uczmy się od Maryi zasłuchania w nasze kobiece serce. Tam usłyszymy głos Boga, głos 

naszej duszy i drugiego człowieka. 



NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY 

Maryja 
Kobieta PRZYJMUJĄCA 

 

 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dziecko w jej łonie, 

a Duch Święty napełnił Elżbietę. 
Łk 1, 43 

 

Maryja przyjęła najpierw w swoim sercu, a potem w łonie Jezusa. To przyjęcie Boga 

Człowieka uczyniło Ją jeszcze bardziej wrażliwą i otwartą na drugiego człowieka. Najpierw 

pozwoliła, aby to Elżbieta przyjęła Ją w swoim życiu, przyjęła Jej pomoc i obecność.  

Maryja doświadcza, że w tym przyjmowaniu Elżbieta poznaje w Duchu tajemnicę Jej 

macierzyństwa, czuje się przyjęta, poznana i rozpoznana jako Matka Zbawiciela. 

A jednocześnie całą sobą przyjmuje Elżbietę i Jej radość długo oczekiwanego macierzyństwa.  

Maryja potrafi wspaniale budować relacje przyjaźni. Wie, jak przyjmować drugiego 

bezwarunkowo i pozwolić się przyjąć przez niego w prawdzie. 

 



 

Jak piękne jest spotkanie tych dwóch matek, Maryi i Elżbiety. Ile w nim radości, miłości, 

zachwytu nad Bożym działaniem, uwielbienia... Jak ważne były dla Maryi te trzy miesiące 

spędzone w Ain Karem. Była blisko Niej kobieta, która mogła się dzielić swoją mądrością 

i doświadczeniem życiowym, a jednocześnie doświadczyć wsparcia i czułej opieki Matki 

Jezusa.  

Spotkanie Maryi z Elżbietą pokazuje nam, jak wygląda relacja dwóch dojrzałych kobiet. 

Jak piękna może być przyjaźń pomiędzy kobietami. To nie jest zazdrość, rywalizacja, 

deprecjonowanie czy gorycz. To afirmacja, współpraca, wsparcie i wdzięczność. 

Maryja uczy nas, że jako kobiety nie możemy iść same przez życie, że potrzebujemy siebie 

wzajemnie w dorastaniu do Bożych darów i odpowiadaniu na nie z wdzięcznością. 

 

NARODZENIE JEZUSA 

Maryja  
Kobieta CZUŁA 

 

 

Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 

nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. 
Łk 2, 7 

Tej nocy nie było nic, czego Maryja potrzebowała. Nie było ciepłego domu, dyskretnego 

zacisza, pomocnych kobiet, aby pomóc Jej w narodzinach Syna. A jednak Jezusowi tej nocy 

nie zabrakło niczego. Dlaczego? Bo był przyjęty z nieskończoną miłością przez Maryję 

i Józefa. To Jej czułe serce, delikatne dłonie, ciepłe spojrzenie, kojący głos przyjęły 

Dzieciątko. To dzięki Jej czułej miłości stajnia dla zwierząt stała się domem. 



Maryja wie najlepiej, jak uczynić „coś z niczego”, jak przemienić szarą, czasami trudną, 

bolesną i upokarzającą rzeczywistość w doświadczenie ciepłej, czułej, zaradnej i odważnej 

miłości. 

Patrząc na Maryję, Matkę Jezusa i my możemy uczyć się czułości. A tej czułości tak 

bardzo dziś potrzebuje człowiek i świat.  

Kobieta pogodzona ze sobą, pewna swojego piękna i godności z czułością i serdecznością 

wchodzi w relacje z innymi. Czułość to ciepło i życzliwość, otwartość na inność drugiego, 

zdolność przyjmowania go i wychodzenia ku niemu. Czułość nie ma w sobie nic 

z czułostkowości lub ckliwości.  

Kobieta czuła pozostaje w kontakcie ze swoją głębią (czuje własną wrażliwość i czuje 

drugą osobę), kiedy jest zdecydowana, by dawać dobro i ciepło. Czułość w kobiecie 

rozpoczyna się od czucia własnej dobroci, wartości, godności. Wtedy staje się ona czystym 

darem, bez zabiegania o akceptację innych. 

Czułość to ciepło i odwaga bycia blisko z poszanowaniem granic swoich i drugiego 

człowieka.  

 

Czułość możemy komunikować spojrzeniem, słowami i gestami. Spojrzenie ciepłe 

i otwarte, które nie ocenia, nie podejrzewa, nie oskarża. Ton głosu spokojny, kojący, pewny 

siebie, który uspokaja i dodaje odwagi. Gesty, które przyjmują i mówią „dobrze, że jesteś”: 

podanie dłoni, trzymanie za rękę, ucałowanie, przytulenie.  

Kiedy drugi człowiek czuje się przyjęty i otoczony troską, otwiera się nad nim niebo, jak 

w Betlejem otworzyło się niebo nad małą grotą wraz ze śpiewem aniołów:  

„Chwała Bogu na wysokościach”. 

 



OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI 

Maryja  
Kobieta WOLNA 

 

 

I błogosławił ich Symeon, a do Jego matki Maryi powiedział: „On został dany, aby 

w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się 

sprzeciwiać. A Twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli 

wielu”. 
                        Łk 2, 34-35 

Jezus został dany Maryi w darze.  

Pięknym, tajemniczym, po ludzku niemożliwym, a jednak tak bardzo realnym. I Ona całą 

siebie, swoje życie, czas, ciało, myśli, uczucia i czyny oddała w darze Jezusowi i Jego dziełu. 

Maryja, w odróżnieniu od nas, nie ma w sobie rany zaborczości, jest po brzegi wypełniona 

miłością Ducha Świętego. Jednak i Ona dojrzewała i dorastała dzień po dniu do coraz 

większego „oddawania” Syna i samej siebie woli Ojca. I to oddawanie nie jest bezbolesne. 

Jest w nie wpisana ofiara i poczucie straty:  

„A Twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu”.  

Maryja wie, ile kosztuje miłość, która daje wolność. Miłość, która jest dyskretnie obecna, 

lecz się nie narzuca, nie daje gotowych rozwiązań, nie wymusza niczego, nie zatrzymuje nic 

dla siebie. Dlatego jest wzorem miłości macierzyńskiej. 

Każda kobieta uczy się kochać taką właśnie miłością. Macierzyńskie serce i ręce nie tylko 

przygarniają i przytulają, one także wypuszczają i wypychają do świata. I to chyba jest 

najtrudniejsze doświadczenie dla każdej kobiety – pozwolić odejść tym, których kochamy, 

o których się troszczymy. Nasze serca są jak gniazda: w pewnym momencie muszą pozostać 

puste, aby synowie i córki Boga mogli wzlatywać ku niebu. 

W naszym życiu nie chodzi o to, abyśmy się bały tworzenia więzi międzyludzkich, aby 

potem nie cierpieć z powodu rozstań. Te więzi są naszym największym bogactwem, a każde 

rozstanie jest łaską, która otwiera nasze serca na kolejne spotkanie. 



 

ODNALEZIENIE JEZUSA WŚRÓD UCZONYCH W ŚWIĄTYNI 

Maryja  
Kobieta TOWARZYSZĄCA 

 

 

„Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie”. On 

im odpowiedział: „Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, 

co jest mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 
Łk 2, 48-50 

 

Także Maryja nie zawsze rozumiała wszystko, bo wiara nie jest wiedzą, lecz 

zawierzeniem. Maryja miała w swoim życiu chwile niepewności, ciemności, poszukiwań.                   

Nie zawsze też rozumiała Jezusa.  



Miała jednak w sobie piękną postawę wobec tego niezrozumienia. Nie buntowała się 

wewnętrznie, nie żądała wyjaśnień, nie wymuszała działań. Po prostu żyła z poczuciem 

tajemnicy i „chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu”. Na tym polega realizm życia 

i pokora. 

 
 

Na tym polega też miłość, która jest obecna i się nie wycofuje, nawet wobec zdarzeń, 

których nie rozumie. Maryja doświadczyła, że życie z Bogiem jest pasjonującą przygodą, jest 

doświadczaniem „niemożliwego”, jest zgodą na obecność tajemnicy.  

Maryja nie wiedziała, jak się potoczą losy Jezusa, ale była przy Nim na tysiące sposobów. 

Kiedy był dzieckiem, nieustannie była blisko, kiedy był mężczyzną, była dyskretnie                        

i z daleka. Była przy Nim w Jego sukcesach, kiedy tłumy szły za Nim, a On nauczał, 

uzdrawiał, czynił cuda. I była przy Nim w Jego największych porażkach: gdy krewni mówili, 

że odchodzi od zmysłów, kiedy został zdradzony i wydany. Była w czasie męki. Stała pod 

krzyżem. Nie wiemy, ile rozumiała, lecz wiemy, że całą sobą uczestniczyła w cierpieniu 

Syna. Była przy Nim w momencie Jego zwycięstwa, kiedy przyszedł do Niej tuż po 

zmartwychwstaniu. A potem była przy Jego apostołach jako Matka, którą sam Chrystus im 

zostawił.  

I tak jak wiernie towarzyszyła Jezusowi, podobnie uczy każdą z nas sztuki bycia obecną dla 

innych, sztuki towarzyszenia.  

    Aby być matką nie wystarczy urodzić dziecko. Miłość macierzyńska jest arcydziełem 

miłości wychowawczej, czyli wydobywającej na światło to, co najlepsze w drugim 

człowieku. Matka kocha zawsze, kocha bezwarunkowo, kocha mądrze. Nie zawsze rozumie, 

nie ze wszystkim się zgadza, ale się nie narzuca. Jest, rozmawia, proponuje, jeśli trzeba 

napomina, modli się, ale nie wycofuje swojej miłości, kiedy ci, których kocha, nie spełniają 

jej oczekiwań.  

     Podobnie jak Maryja może „zachowywać i rozważać w sercu”, by mądrością tego 

serca potem się dzielić. 

 


