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WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MARYI 
 

Z Dziejów Apostolskich (1, 6-14)  

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział 

im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch 

Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej 

Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy 

uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w 

białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 

wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». 

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości 

drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i 

Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, 

[brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką 

Jezusa, i braćmi Jego. 

 

 

Z rozważań Ojca Pio poświęconych Wniebowzięciu Maryi (Listy Ojca Pio, tom IV, s. 1053n) 

 

My, katolicy, którzy czcimy Najświętszą Maryję Pannę, najserdeczniejszą i najczulszą Matkę, nie 

możemy nie wyrażać naszej radości w ten święty dzień upamiętniający Jej największy tryumf, czyli 

Jej wniebowzięcie i ukoronowanie na Królową aniołów i wszystkich świętych. Zatrzymajmy się więc 

na chwilę, by rozważać potęgę i chwałę Wniebowziętej, aby wzrosły nasze do Niej pobożność i 

zaufanie. 

Po wstąpieniu Jezusa Chrystusa do nieba Maryja coraz usilniej pragnęła się z Nim zjednoczyć. 

Nieustannie wznosiła do Niego gorące i pełne miłości westchnienia, prosząc, aby Ją wezwał do 

siebie. Nieobecność boskiego Syna była dla Niej najcięższym wygnaniem. Lata rozłąki były dla Niej 

długim i bolesnym męczeństwem – męczeństwem, które powoli Ją wyniszczało.  

Jednak wreszcie nadeszła upragniona godzina i Maryja usłyszała wzywający Ją głos Umiłowanego: 

Veni, soror mea, dilecta mea, sponsa mea, veni (łac. „Przybądź, siostro moja, moja umiłowana, 

przybądź, oblubienico moja”, por. Pnp 4,8-12). Przybądź, umiłowana serca mojego, skończył się 

czas udręk ziemskich! Przybądź, Oblubienico, by przyjąć od Ojca, Syna i Ducha Świętego koronę 

przygotowaną dla Ciebie w niebie! 

Maryja otrzymała to miłosne zaproszenie, ponieważ gorąco kochała i pragnęła zjednoczenia ze 

swoim Synem. Serce podpowiadało Jej, że Jej pragnienia wkrótce zostaną spełnione, a Ona z 

radością przygotowywała się do opuszczenia ziemi. Już wtedy zdawało się Jej, że słyszy wzywające 

Ją anielskie głosy... 

Miłość Boża osiągnęła w sercu Maryi tak wielką intensywność, że nie mogła już podlegać 

ograniczeniom śmiertelnego życia. Jej błogosławiona dusza, jak gołębica uwolniona z więzów, 

odłączyła się od swego świętego ciała i uleciała na łono swego Umiłowanego.  

Jezus, który królował w niebie wraz ze swym świętym człowieczeństwem otrzymanym z ciała 

Dziewicy, chciał, by również Jego Matka zjednoczyła się z Nim nie tylko duszą, lecz także ciałem, w 

pełni doświadczała Jego chwały. Było to i sprawiedliwe, i słuszne. Ciało, które nawet przez chwilę 

nie było niewolnikiem złego ducha ani grzechu, nie powinno podlegać zepsuciu. 
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KATECHEZA 

 

Pytanie: Czy możemy "opowiedzieć" Różaniec? 
 

W rozważaniach przygotowanych na uroczystość Wniebowzięcia, Ojciec Pio opisał czas 

wielkanocny Maryi. To, co jest momentem liturgicznym, w którym kontemplujemy z radością 

Zmartwychwstanie Jezusa i nasze zbawienie, jest - w refleksji Ojca Pio - czasem, w którym Maryja 

łączy z radością także smutek z powodu rozłąki z Synem: «Te lata, w których musiała być od niego 

oddalona, były dla niej najwolniejszym i najbardziej bolesnym męczeństwem, męczeństwem 

miłości, która pochłaniała ją powoli». 

Oczywiście, każda modlitwa zanoszona do Maryi łączy nas z Chrystusem i pomaga nam rozważać 

Jego tajemnice; Różaniec jednak może nam pomóc w dzieleniu tej cechy, która była udziałem 

Dziewicy i jest obecna w życiu Kościoła w każdej epoce. Z jednej strony, wiara daje nam już 

przedsmak chwały, której doświadczymy w niebie, tak jak Maryja miała jej przedsmak po 

zmartwychwstaniu; z drugiej strony, doświadczyła ona naszego oczekiwania, tego poczucia 

niepełności. Rozważanie z nią tajemnic życia Jezusa oznacza uczestniczenie w tej obecności, a 

jednocześnie oczekiwanie na Boga. W tym sensie Różaniec pozwala nam poczuć się wspólnotą 

Kościoła, która przyjmuje Chrystusa w Słowie i w sakramentach, ale jednocześnie oczekuje Go,  

aby kontemplowanie Go w wieczności.            

 

Różaniec modlitwą oczekiwania 

 

W nielicznych wzmiankach o Matce Bożej, które znajdujemy w Ewangelii, mamy tę stałą cechę: od 

wieku młodzieńczego Jej serce dążyło do Boga, co wyrażało się w całkowitej i absolutnej 

wierności, ukazanej w Magnificat, który to hymn przywołuje tak wiele kart historii ludu Izraela. 

Maryja kontempluje Boga, który napełnia Ją darami jako swój lud, błogosławi Go jako Tego, który 

podnosi pokornych i dotrzymuje obietnic danych Abrahamowi. Maryja jest córą Syjonu, o której 

mówi Sofoniasz… 

Tajemnice radosne i tajemnice światła z pewnością ukazują Dziewicę jako tę, która przeżywa 

doświadczenie miłości ludu Izraela i odwzajemnia je, oddając się całkowicie na służbę Bożemu 

zamysłowi. W ten sposób Wcielenie Jezusa nie jest jedynie przywilejem, a Maryja nie jest jedynie 

narzędziem w rękach Boga: podobnie jak lud Izraela, Maryja uczestniczy w pierwszej osobie w 

Bożym planie, przyjmując go bez sprzeciwu, z miłością i oddaniem, które będą towarzyszyć całemu 

istnieniu Chrystusa. To sam Jezus rozpozna to całkowite otwarcie się na wolę Ojca; jak wiemy, 

pewnego dnia z tłumu, który szedł za Nim, rozległ się głos: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, 

i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają 

słowa Bożego i zachowują je». 

Słuchanie Słowa rodziło w Maryi stałe dążenie ku niebu, które - jak zauważa Ojciec Pio - trwało 

także po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa, stając się w istocie stałą prośbą wiary 

Dziewicy, która pragnęła osiągnąć pełną komunię z Bogiem. 

W ten sposób Maryja jest nie tylko naszą matką, ale także wzorem tego dążenia ku niebu, które 

powinno charakteryzować życie każdego chrześcijanina. Istnieje wiele fragmentów, w których 

Ojciec Pio zaleca to dążenie do nieba, a przy różnych okazjach proponował ponownie swoim 

duchowym dzieciom temat wieczności, do której wszyscy są powołani. Kiedy Cleonice Morcaldi 

zapytała go, jak odwzajemnić dary Boga, pomimo naszej słabości i niedoskonałości, odpowiedział, 

że trzeba dawać: «Miłość, zawsze miłość. Zanurz swoją duszę w uczuciach wdzięczności i uniżaj 

się przed Bogiem. Ucz się, aby robić to coraz lepiej: dziś lepiej niż wczoraj, jutro lepiej niż dziś».               
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Z Różańcem na ołtarzu Jezusa 

 

Kiedy mówimy o misji Kościoła, nie możemy nigdy zapominać, że za przykładem Maryi jest on 

powołany do tego, by naśladować drogę ludu izraelskiego ku obiecanej ojczyźnie i w ten sposób 

przeżywać w każdym ze swych członków oczekiwanie ostatecznego spotkania z Bogiem. Jeśli za 

punkt odniesienia przyjmiemy naród żydowski, nie sposób nie podkreślić jego wielorakiej 

obecności na drodze do zbawienia. 

Lud osobiście uczestniczy w głoszeniu i dawaniu świadectwa prawdzie o Bogu: jedyny Bóg jest 

broniony za cenę życia przez braci Machabeuszy, jest gorąco zapowiadany przez proroków, jest  

przyjmowany jako Ojciec i przewodnik na pustyni. I właśnie tam rodzi się zobowiązanie do 

wierności, reprezentowane przez Przymierze Synajskie, jednak wierność ta często zawodzi z 

powodu własnej dwuznaczności.  

Powracający temat niewierności tego ludu wobec Przymierza znajdzie ostateczne rozwiązanie w 

Chrystusie, który w pierwszej osobie przeżywa tajemnicę paschalną: w Jego śmierci i 

zmartwychwstaniu, w których urzeczywistnia się sakrament nowego i wiecznego Przymierza.  

Maryja przeżywa swój udział w cierpieniach Chrystusa w sposób bardzo szczególny. Liczne obrazy 

Piety w naszych kościołach podsumowują, jak bardzo jesteśmy wezwani do przeżywania wielu 

tajemnic różańca. Ojciec Pio uczył nas, że nie można poprzestać na samej kontemplacji tajemnicy. 

Pragnienie dusz, które Jezus przekazał Maryi i Janowi na Kalwarii, jest tym, co przenikało całą 

Jego misję. Pisał do Cleonice Morcaldi: «Kim jestem? Jestem udręką dusz! Pożerający ogień, który 

płonie we wszystkich moich wnętrznościach». 

Dawniej, gdy Msza św. odprawiana była po łacinie, pobożność polegająca na odmawianiu Różańca 

podczas celebracji eucharystycznej była bardzo rozpowszechniona; oczywiście, w czasie Mszy św. 

odprawianej po włosku (lub w różnych językach narodowych) nie jest to już właściwe. Z kolei 

Różaniec proponuje się jako modlitwę pomocną w przygotowaniu do Eucharystii, właśnie dlatego, 

że rozważanie życia Jezusa, a zwłaszcza tajemnic Jego męki, dobrze wprowadza nas w to, co ma 

być naszym udziałem w sakramencie nowego przymierza, które oznacza ofiarowanie się Chrystusa 

dla zbawienia braci.     

 

Różaniec modlitwą misyjną 

 

Jesteśmy Kościołem, nowym ludem Bożym, ustanowionym przez Jezusa, aby stać się znakiem tego 

nowego Przymierza; to prawda, że indywidualnie nie jesteśmy lepsi od nikogo, ponieważ wciąż 

odczuwamy ciężar naszej słabości i naszego grzechu, ale jesteśmy związani z Jezusem, naszą 

Głową; to On zawarł z Bogiem nowe Przymierze, które nie ma końca, pomimo niestałości i 

dwuznaczności ludzi. Tajemnice chwalebne pomagają nam kontemplować Maryję w tej 

niedokończonej części naszej historii: idziemy w kierunku Boga, ale nasze kroki są chwiejne, 

pokusa staje się silniejsza i wzywamy «módl się za nami grzesznymi», «do końca bez końca», jak 

powiedział św. Augustyn. 

Dziewica, która od Wielkanocy do Wniebowzięcia przeżywała swoje oczekiwanie na ostateczne 

spotkanie z Bogiem, teraz dzieli z nami to oczekiwanie; poprzez Różaniec staje się naszą 

nauczycielką w poznawaniu Jezusa, którego my jeszcze widzimy przez zasłonę wiary, ale którego 

Ona już kontempluje w wieczności. 

Przeżywany w ten sposób Różaniec staje się naprawdę modlitwą misyjną. Słuchanie tych, którzy 

cierpią, dzielenie nadziei młodych, podejmowanie prób zapalania światła w chwilach zwątpienia, 

może stać się, poprzez modlitwę przeżywaną wspólnie jako oczekiwanie na Boga, okazją do 

przywrócenia każdemu z nich ufności w przyszłość nieustannie prowadzoną przez Jego Opatrzność. 
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Mężczyźni i kobiety misjonarzami 

Jesteśmy na trzecim spotkaniu misyjnym w tym roku: byłoby bardzo ważne, aby nauczyć się 

słuchać i przyjmować wszystkich tych, którzy żyją tą pustką, która nie jest brakiem wiary, ale 

niepewnością miłości. To my, naszymi słowami, a przede wszystkim naszym życiem możemy 

mówić o Bogu, który naprawdę nas kocha. Zachęcamy nasze grupy do dyspozycyjności wobec 

parafii, aby mogły organizować odmawianie różańca w blokach mieszkalnych lub w dzielnicach 

oddalonych od kościoła. 

 

MODLITWA W INTENCJI DOMU ULGI W CIERPIENIU 

Święty i chwalebny Boże, 

tak bogaty w miłość do twoich dzieci, 

że ofiarowałeś swojego Syna, 

by dać nam życie i zbawienie. 

Dziękujemy Ci, że Duch Święty  

wylany na Kościół przez Jezusa 

pobudza nieustannie braci i siostry, 

którzy za przykładem Chrystusa, 

oddają siebie samych na służbę 

ubogim, cierpiącym i potrzebującym.  

Za wstawiennictwem Ojca Pio, 

który nosił na swoim ciele znaki miłości Jezusa, 

wspomagaj  jego  Dzieło, 

Dom  Ulgi w Cierpieniu, 

by był wierny charyzmatowi swego założyciela, 

tak aby każdy mógł nieść  

do łóżka chorego twoją miłość. 

Uczyń Dom Ulgi w Cierpieniu świątynią życia,  

prowadząc serca wszystkich ku wierności i 

przejrzystości w ich działaniach. 

Wlej w Grupy Modlitwy 

i w czcicieli Ojca Pio  

uczucia wdzięczności i miłości,  

aby także dzisiaj byli  

znakiem tej Opatrzności, 

która pragnęła tego Dzieła,  

by każdemu dawać świadectwo 

o niezmierzonej ufności  

w miłość i miłosierdzie Boże. 
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