
TAJEMNICE ŚWIATŁA 

 

 

ŚWIATŁO 

Oczy kobiety są pełne światła,  

kiedy rozpoznaje swoją tożsamość  

i odkrywa swoją własną tajemnicę.  

Oczy kobiety błyszczą wewnętrznym blaskiem,  

kiedy rozpoznaje w swojej codzienności  

działanie Boga, które ją przemienia.  

Ona cała jest pełna światła, kiedy karmi się  

Jego Słowem i Ciałem. 

 

Maryja odnajdywała światło w słowach Boga,  

które słyszała przez Anioła, innych ludzi,  

a potem z ust samego Jezusa.  

Ona cała promieniała tajemniczym światłem,  

bo w Niej nieustannie płonął Duch Miłości.  

Swoim życiem potwierdzała  

głoszoną przez Syna Ewangelię. 

 

 

 

 



CHRZEST JEZUSA W JORDANIE 

Maryja  
Kobieta UMIŁOWANA 

 

 

Przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. 

Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha, który 

zstępował na Niego jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba:  

„Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie”. 
Mk 1, 9-11 

 

Bóg otwiera nad każdym z nas niebo, czyli swoje miłujące serce. Na początku 

swojej misji publicznej, po chrzcie w Jordanie, Jezus słyszy wielkie potwierdzenie 

z ust Ojca: Jest Jego Synem, jest Umiłowanym, jest Jego Upodobaniem. Słowa te są 

poświadczone pieczęcią Ducha Świętego, który zstępuje na Jezusa. Jeśli trochę się 

zastanowimy, scena ta przypomina inną, która wydarzyła się około trzydziestu lat 

wcześniej w Nazarecie.  

Tam Maryja w zwiastowaniu usłyszała, że jest „pełna łaski”, czyli jest 

upodobaniem Ojca, Jego umiłowaną i wybraną, by być mamą Jego Syna.                           

A to szczególne wybranie zostało przypieczętowane poczęciem Jezusa przez działanie 

Ducha Świętego. I nad Maryją otwarło się niebo.  

Imię Maryja – Miriam oznacza „umiłowana przez Boga”. Imię, które 

jednocześnie oznacza tożsamość, misję i zadanie Maryi. Jej pierwszym zadaniem było 

nieustanne przyjmowanie miłości od Boga. I Ona, jak nikt inny, była na tę miłość 

otwarta, jako Niepokalana, jako poczęta bez grzechu pierworodnego. A drugie zadanie 

to ukazywanie każdemu człowiekowi, że jest umiłowany przez Boga. Najpierw tę 

miłość przekazywała Jezusowi, kiedy był dzieckiem, a Ona uczyła Go wszystkiego. 

Później, uczestnicząc w misji publicznej Syna, dodawała innym odwagi 

w powierzaniu się tej Miłości. Dziś pomaga tę miłość odkryć każdej z nas, bo i my jak 

Ona jesteśmy umiłowanymi córkami Ojca. 



Nad każdą z nas pewnego dnia otwarło się niebo. Był to dzień naszego chrztu 

świętego. Czy pamiętamy datę tego wydarzenia? Powinniśmy świętować tę rocznicę, 

podobnie jak nasze urodziny czy imieniny.  

To chrzest święty uzdolnił nas do budowania relacji z Bogiem żywym, do 

przyjmowania każdego dnia coraz bardziej świadomie Jego miłości. Każda z nas ma 

wielką godność Bożej córki, bo jest od wieczności wymarzona i upragniona przez 

Boga, zanim jeszcze nasi rodzice zaczęli o nas myśleć. Każda z nas ma nieskończoną 

wartość, bo Jezus oddał za nas życie, abyśmy nigdy nie wątpiły w to, że jesteśmy 

warte miłości. Jedynie odkrywając to, jak bardzo zostałyśmy umiłowane, będziemy 

umiały tę miłość przekazywać bezinteresownie dalej. 

Podobnie jak w imieniu Maryi, tak i w naszych imionach wypisana jest misja i sens 

naszego życia. Czy już ją odkryłyśmy? Jeśli nie, to warto poprosić o pomoc Maryję. 

Kiedy to odkryjemy, zaczniemy nad innymi otwierać niebo. 

WESELE W KANIE GALILEJSKIEJ 

Maryja  
Kobieta DYSKRETNA 

 

 

   Gdy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus 

odpowiedział: „Kobieto, czy to należy do mnie lub do ciebie? Jeszcze nie nadeszła 

moja godzina”. Wtedy Jego Matka zwróciła się do służących: „Zróbcie wszystko, 

cokolwiek wam powie”. 
J 2, 3-5 

Wesele w Kanie Galilejskiej powoli dobiegało końca i nagle wśród rozbawionych 

gości jedynie Maryja zauważyła, że zaczyna brakować wina. Nie idzie do koleżanek 

i nie mówi im o tym w plotkach. Nie idzie do pary młodej i nie zawstydza ich. Idzie do 

Jezusa. Maryja nie obawia się „braków” i nie wstydzi się ich.  



Ona dobrze wie z własnego doświadczenia, że tylko Bóg może przemienić każdy 

ludzki brak, każdą niemoc w coś nieoczekiwanego, nowego, przeobfitego. 

 

Ona w sobie, w swoim ciele doświadczyła mocy Boga, poczynając jako dziewica, 

bez udziału mężczyzny. Ona doświadczyła, jak Bóg wypełnił ubóstwo groty 

w Betlejem bogactwem dobrych ludzi, kochających serc, konkretnej pomocy. 

Dlatego idzie od razu do Jezusa – „eksperta ludzkich braków” i nie zatrzymuje Jej 

nawet stwierdzenie Syna, że to jeszcze nie Jego czas. Ona w głębi serca już wie, że to 

ta chwila, i pomaga to odkryć Jezusowi. Z rozbrajającą prostotą mówi do sług: 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.  

Przez wieki Maryja to samo powtarza każdemu człowiekowi, a dziś mówi to każdej 

z nas: „Nie musisz dźwigać sama swoich braków, głodów, niepokojów. Nie musisz 

rozpowiadać o niepowodzeniach, porażkach, kruchościach innych. Możesz to 

wszystko zanieść mojemu Synowi i uczyń, jak On ci powie”. 

Nie zawsze dyskrecja jest dla nas kobiet łatwa. Lecz kiedy potrafimy być dyskretne, 

zamilknąć kiedy trzeba, powiedzieć o czymś komu trzeba, dzieją się niezwykłe rzeczy 

w naszej codzienności, a przede wszystkim nie brakuje w niej radości. 

Wtedy stajemy się godne zaufania, inni powierzają nam swoje troski, kłopoty, 

zmartwienia, a my, otaczając ich dyskretnym wsparciem, pomagamy, aby nadzieja 

i radość wróciła do ich życia. 

 

 



GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA 

Maryja  
Kobieta POKORNA 

 

 

Jego Matka i bracia przyszli do Niego, ale z powodu tłumu nie mogli się z Nim spotkać. 

Powiedziano Mu: „Twoja Matka i Twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą Cię zobaczyć”. 

Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa 

Bożego i wprowadzają je w czyn”. 
Łk 8, 19-21 

Maryja jest najpokorniejszą kobietą świata. Jest tak pełna Boga, że nie ma w Niej 

miejsca na pychę, czy zatrzymywanie się na sobie samej. Maryja jest Matką Jezusa, 

Matką Boga, jest Mu najbliższa ze wszystkich ludzi, lecz nie szuka przy Nim 

uprzywilejowanego miejsca.  

Maryja jest wielka w tym, że jak tylko Jezus zaczął głosić Ewangelię i wzywać do 

nawrócenia, Ona poszła za Nim jako Jego uczennica. Maryja jest Matką Jezusa 

bardziej przez to, że przyjmowała w sercu Słowo Boże i żyła nim, niż dlatego, że 

urodziła Jezusa.  

To właśnie podkreśla sam Jezus w Ewangelii:  

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają 

je”.  

Maryja wypełniła Słowo do tego stopnia, że w Niej stało się ciałem. 



 

 

Im bardziej zbliżamy się do Boga, poznajemy Jego słowo, tym bardziej stajemy się 

pokorne na wzór Maryi.  

Być pokorną to tak naprawdę być sobą, czyli taką, jaką wymarzył mnie sobie Bóg. 

Wszelka pycha rodzi się z nierozpoznania siebie w oczach Stwórcy. Także wszelka 

fałszywa pokora i pochodzące z niej kompleksy z tego powstają. Pokora to prawda 

o nas, bez zaniżania czy zawyżania naszych możliwości.  

Im bardziej staję się sobą, tym mniej przejmuję się sobą, kręcę się wokół siebie 

a jednocześnie tym bardziej jestem otwarta na innych i ich potrzeby. Pokorny jest cały 

zwrócony ku innym.  

Taki jest właśnie Bóg, źródło pokory, całkowicie zwrócony ku nam.  

Jeśli chcemy stawać się autentycznie pokorne,  

 otwierajmy często Biblię,  

 czytajmy słowo Boże i  

 pozwalajmy, aby nas kształtowało.  

Słuchajmy Jezusa, jak czyniła to Maryja. 

 



PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR 

Maryja  
Kobieta PIĘKNA 

 

 

Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 

Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco 

białe. 
Łk 9, 28-30 

 

Uczniowie byli ogromnie zaskoczeni, kiedy zobaczyli Jezusa pełnego światła, 

chwały i nieziemskiego piękna. W tej właśnie chwili Jezus pozwolił im ujrzeć 

w swoim człowieczeństwie nieopisane piękno swojego Bóstwa. Objawił się im sam 

Autor wszelkiego Piękna.  

Łukasz mówi jeszcze jedną ciekawą rzecz – to modlitwa tak rozświetliła twarz 

i postać Jezusa.  

To niezwykłe piękno, także ludzkie, Jezus otrzymał od Maryi. Jak bardzo musieli 

być do siebie podobni! Jak bardzo piękni, bo piękno wypływa z głębi duszy! 

Także w Maryi, która była bez grzechu, to piękno było widoczne w sposób 

szczególny. Było dyskretne, subtelne i niezwykłe. Skąd to wiemy? W objawieniach 

zatwierdzonych przez Kościół osoby, które widziały Maryję, bardzo często mówią 

o Niej: Piękna Pani, pełna światła, miłości, łagodności, uśmiechu... 

Tajemnica Przemienienia ukazuje nam najprostszy przepis na piękno. 

Jest nim modlitwa. To ona otwiera nasze serca, rozpogadza nasze umysły, umacnia 

naszą wolę w podejmowaniu decyzji. Modlitwa rozpromienia nas od wewnątrz, a to 

wewnętrzne światło czyni nas prawdziwie pięknymi.  

Ważne jest, aby kobieta dbała o siebie i pielęgnowała swoje piękno w każdym 

wymiarze: fizycznym, moralnym, duchowym. Tak naprawdę żaden z tych wymiarów 

nie może istnieć samodzielnie. Jeśli pięknu fizycznemu nie towarzyszy piękno 

moralne i duchowe, oczarowanie taką kobietą szybko minie.  



Jeśli pielęgnowanie piękna moralnego nie idzie w parze z pięknem fizycznym, to 

taka kobieta pomimo dobrego charakteru i wrażliwego sumienia będzie odpychała 

innych poprzez swoje zaniedbanie i nieestetyczny wygląd.  

Jeśli kobieta skoncentruje się tylko na pięknie duchowym, a pominie moralne 

i fizyczne, ryzykuje posądzenie o dziwaczność i będzie raczej karykaturą piękna.  

 

Pozwólmy więc sobie oprócz codziennej toalety przed lustrem na duchowe spa 

codziennej modlitwy i pracę nad swoimi zaletami i wadami. Efekt murowany. 

 



USTANOWIENIE EUCHARYSTII 

Maryja  

Kobieta WDZIĘCZNA 

 

 

Następnie wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał, dał im, mówiąc: 

„To jest moje ciało, za was będzie wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. 

Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest nowym 

przymierzem w mojej krwi, która jest wylewana za was”. 
Łk 22, 19-20 

Zarówno znak cudownego rozmnożenia chleba, jak i ustanowienie Eucharystii 

Jezus poprzedza osobistą modlitwą dziękczynienia. Eucharystia to znaczy właśnie 

dziękczynienie. Jezus dziękuje Ojcu za nas i w naszym imieniu. W Jezusie my 

dziękujemy Ojcu za wszystko, co otrzymujemy od Niego, a przede wszystkim za dar 

zbawienia.  

Najintymniejszym momentem Eucharystii jest Komunia św., kiedy możemy 

osobiście dziękować Jezusowi za Jego obecność w nas. Wtedy jesteśmy najbardziej 

podobni do Maryi.  

Także Ona nosiła żywego Jezusa w sobie przez dziewięć miesięcy. Była Jego 

pierwszą monstrancją. Jej obecność wnosiła obecność Boga i radość. Tę radość 

widzimy w wielkiej modlitwie dziękczynienia Maryi, jaką jest Magnificat.                    

Święty Jan Paweł II mówił: „Jeśli Magnificat wyraża duchowość Maryi, nic 

bardziej niż ta duchowość nie pomoże nam przeżywać tajemnicy eucharystycznej. 

Eucharystia została nam dana, ażeby całe nasze życie, podobnie jak życie Maryi, było 

jednym Magnificat” (EdE 58). 

Od Maryi więc możemy uczyć się wdzięczności wobec Boga i wobec drugiego 

człowieka. Wdzięczność nadaje wdzięku sercu człowieka. Czyni jego relacje nowymi, 

głębszymi, podnosi ich jakość, zbliża do siebie osoby.  

 



Jak bardzo dziś potrzebujemy wdzięczności i tego prostego słowa „dziękuję” wobec 

sytuacji oczywistych, a jednak tak bardzo potrzebnych każdego dnia:  

„Dziękuję za to, że jesteś. Dziękuję za pomoc. Dziękuję za poświęcony mi czas, za 

dobre słowo, za zrobione zakupy, za pyszny obiad...”.  

Jako kobiety jesteśmy mistrzyniami w budowaniu relacji i tworzeniu więzi.                 

Może właśnie dzięki temu małemu i cennemu słowu „dziękuję” możemy jeszcze 

łatwej budować mosty prowadzące do drugiego człowieka lub odbudowywać te już 

spalone. 

Jesteśmy też mistrzyniami w budowaniu relacji z Bogiem. Kto: 

 uczy dzieci pierwszych modlitw,  

 prowadzi do kościoła,  

 opowiada o Bogu?  

 

Zazwyczaj kobiety. 

 Uczmy naszych najbliższych stawać przed Bogiem z wdzięcznym sercem jak 

Maryja. 

 


