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O poszanowanie życia i godności każdego człowieka 

 

Przyśnił się pewnej pani Pan Jezus. - Jutro przyjdę do ciebie w gościnę - 
powiedział. Wstała więc skoro świt, posprzątała mieszkanie, upiekła ciasto, 
wodę zagotowała na herbatę, uczesała się, ubrała i zaczęła czekać. Za-
dzwonił dzwonek. Poderwała się. W drzwiach stała koleżanka z klubu se-
niora.- Przepraszam cię, wpadnij do mnie jutro. Właśnie czekam na kogoś 
ważnego - spławiła ją szybko. Koło południa kolejny dzwonek. Listonosz 
zziębnięty emeryturę przyniósł. - Nie poczęstuję pana, bo czekam na waż-
nego gościa. Idź pan sobie już! Ściemniało się, kiedy dzwonek zatrajkotał 
po raz trzeci. Przezornie zlustrowała korytarz przez judasza. Za drzwiami 
chwiał się jakiś obdartus. Udała, że nikogo nie ma w domu. Minął wieczór, 
zapadła noc. Pani położyła się spać zawiedziona. We śnie znów zobaczyła 
Pana Jezusa. - Czemu nie przyszedłeś, jak obiecałeś? Tak czekałam - za-
pytała. - Trzy razy przychodziłem, ale ty mnie nie poznałaś – odpowiedział. 
 
Czym jest godność? 
Wiemy, że każdy człowiek ma swoją godność, ale nie potrafimy jej nazwać. 
Żeby zrozumieć, czym ona jest, trzeba otworzyć Pismo święte i przeczytać, 
że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Tym jest właśnie 
godność człowieka: obrazem i podobieństwem Boga, które człowiek nosi w 
sobie. Na tym polega również niepokalaność Maryi. Mówiąc „Niepokalana” 
myślimy najczęściej o braku wszelkiego grzechu. Owszem, Maryja nie ma 
grzechu. Ale jak od strony pozytywnej określić co ma? Sługa Boży kard. 
Stefan Wyszyński proponował, by nazywać Ją nie tylko „Niepokalana”, ale 
też „Integra”. Słowo się nie przyjęło, bo nie brzmi ładnie. Oznacza „pełnię” - 
pełnię człowieczeństwa, pełnię obrazu Bożego. Ten obraz wykrzywia, a po-
tem niszczy grzech. Maryja nie ma grzechu w sobie, więc obraz Boga, jaki 
nosi, jest pełny. Dlatego też anioł pozdrowił Ją słowami: „łaski pełna”. To 
znaczy tyle samo, co „Boga pełna”, bo Bóg jest samą łaską. 
 
Każdy człowiek - czyli także ja 
Często modlimy się o szacunek dla życia i poszanowanie godności każde-
go człowieka. Mówiąc „każdego”, myślimy o dzieciach nienarodzonych, sta-
ruszkach schorowanych, o ludziach o innym kolorze skóry, słowem - o 
wszystkich... innych. A tymczasem intencja na ten miesiąc, kieruje nas naj-
pierw ku... sobie. Mam się modlić o umiejętność poszanowania mojej god-
ności, czyli obrazu Boga we mnie - żebym nie grzeszył, żebym grzechem 
nie robił z siebie karykatury Boga. Modlę się, bym umiał uszanować moje 
życie, żebym zadbał o siebie w wymiarze duchowym i cielesnym. Szacunek 
dla życia i godności zaczyna się od siebie. Jeśli będę szanował moje życie i 
godność, łatwiej i pewniej przyjdzie mi uszanować życie i godność innych. 
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TEMAT: MARYJA MODLI SIĘ WRAZ Z KOŚCIOŁEM 
 

 

TEKST PISMA ŚWIĘTEGO:  
 
Dz 1, 13-14 
Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, i 
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, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. 
 

 
NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
 
Paweł VI, Encyklika Marialis Cultus, nr 18 
Modlącą się Maryję winno się dostrzegać zarówno w rodzącym się Koście-
le, jak i zawsze potem, także i teraz: chociaż bowiem została wzięta do nie-
ba, nie przestaje jednak spełniać swej błagalnej i zbawiennej misji.  
 
Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 26 
U progu narodzin Kościoła, u początku tej długiej pielgrzymki przez wiarę, 
która rozpoczęła się wraz z Pięćdziesiątnicą w Jerozolimie, Maryja była z 
tymi wszystkimi, którzy stanowili zalążek „nowego Izraela”. Była obecna ja-
ko wyjątkowy świadek tajemnicy Chrystusa. Kościół trwa na modlitwie ra-
zem z Nią, a równocześnie „patrzy na Nią w świetle Słowa, które stało się 
człowiekiem”. I tak było zawsze. Kiedy bowiem Kościół coraz „głębiej wnika 
w najwyższą tajemnicę Wcielenia”, rozmyśla także o Matce Chrystusa z 
głęboką czcią i pobożnością. Maryja w sposób nierozdzielny należy do ta-
jemnicy Chrystusa — i należy też do tajemnicy Kościoła od początku, od 
dnia jego narodzin. 
 

 
Z PISM ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA: 
 
Życie Boże           Pisma, cz. 2, nr 1175, s. 665 
I odtąd Duch Święty nie ześle żadnej łaski, Ojciec przez Syna i Ducha nie 
spuści życia nadprzyrodzonego na duszę, jak tylko przez Pośredniczkę 
wszelkich łask - Niepokalaną, za Jej zezwoleniem, współdziałaniem. 
Wszystkie skarby otrzymuje Ona na własność i rozdziela, komu i w jakiej 
mierze sama chce.  



WYJAŚNIENIE TEKSTÓW: 
 
Modlitwa pierwszego Kościoła 
Fragment Ewangelii św. Łukasza, który przychodzi nam dziś rozważać, 
opowiada o Zesłaniu Ducha Świętego na pierwszy Kościół, podczas które-
go jest również obecna Maryja. Niewiele jest w NT tekstów mówiących 
wprost o obecności Maryi w tajemnicy Kościoła, dlatego tym bardziej warto 
się zatrzymać przy tym tekście. Wydarzenie, które opisuje Łukasz ma miej-
sce po Wniebowstąpieniu. Uczniowie pożegnali Jezusa wracającego do Oj-
ca i otrzymali od Niego nakaz misyjny. Nie idą jednak od razu nawracać, 
ale oddają się modlitwie, oczekując zesłania Ducha Świętego. W rozważa-
nym fragmencie widzimy pierwszy Kościół, który modli się w Wieczerniku. 
Bardzo ważna teologicznie uwaga: pośrodku tego modlącego się Kościoła 
stoi modląca się Maryja.   
 
Miejsce Maryi w Kościele 
Ewangelista Łukasz opisując scenę zesłania DŚ na pierwszy Kościół uka-
zuje miejsce Maryi obok Apostołów. Maryja, która była obecna przy naro-
dzinach Jezusa, jest również obecna przy narodzinach Kościoła. Jej obec-
ność nie jest tylko symboliczna. Świadczy o tym chociażby tytuł, jakim ob-
darza Maryję Łukasz: „Matka Jezusa”. Co oznacza tytuł użyty przez Łuka-
sza w stosunku do Maryi? Maryja jest nie tylko Matką Jezusa, jako człowie-
ka, ale jest Matką Jezusa - Syna Bożego, Zbawiciela Świata, Matką Pana. 
Łukasz określając Maryję w ten sposób, chciał pokazać, że Maryja już 
wówczas zajmowała w Kościele miejsce szczególne. 
  
Maryja modląca się 
Z rozważanego przez nas fragmentu wynika, że obecność Maryi we wspól-
nocie Kościoła była obecnością modlitewną. Lakoniczne wydawałoby się 
wyrażenie: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewia-
stami, z Maryją, Matką Jezusa”, jest bogate w treści. W tym jednym zdaniu 
Łukasz dokładnie charakteryzuje modlitwę pierwszego Kościoła. Jest to 
przede wszystkim modlitwa wspólnotowa, wytrwała i jednomyślna.  
 
Zesłanie Ducha Świętego owocem modlitwy  
Chociaż Łukasz nie mówi wyraźnie o skuteczności tej modlitwy, to jednak 
możemy się tego domyślić ze skutków, jakie przyniosła. Odpowiedzią na tę 
modlitwę jest zesłanie Ducha Świętego. To odpowiedź na jednomyślną mo-
dlitwę pierwszej wspólnoty zgromadzonej wokół modlącej się Maryi. Z tego 
tekstu można wnioskować o szczególnym związku modlitewnym istnieją-
cym pomiędzy Maryją, Duchem Świętym i Kościołem. Papież Paweł VI w 
encyklice „Redmptoris Mater” zauważył, że Maryja po swoim Wniebowzię-
ciu, nie przestała się wstawiać za Kościołem i jego wiernymi. W niebie 
nadal oręduje za nami u Boga.  

 
 

ROZWAŻANIE: 
 

Maryja – Duch Święty - Kościół 
Nie ulega wątpliwości, że Zesłanie Ducha Świętego było skutkiem modlitwy 
błagalnej wspólnoty Kościoła, w której Maryja miał swój wielki udział. To 
Ona przez swoje wstawiennictwo uprosiła dary Ducha Świętego dla pierw-
szego Kościoła. Ponieważ jej Syn, nie mógł Jej niczego odmówić, a Duch 
Święty był jej Oblubieńcem, dlatego też Jej prośba była tak skuteczna. Na 
szczególny związek Maryi z Duchem Świętym i Kościołem wskazał Sobór 
Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele (nr 59), a związek ten 
podkreślił Ojciec św. Jan Paweł II w Encyklice Redemptoris Mater (nr 26).  
 

Pośredniczka łask 
Św. Maksymilian Kolbe w swoich rozważaniach na temat związku Maryi, 
Ducha Świętego i Kościoła poszedł jeszcze dalej, nazywając Maryję „Po-
średniczką wszelkich łask”. W swoich pismach wyjaśniał, że tak jak wszel-
kie prośby i modlitwy płyną przez Maryję do Jezusa, a przez Niego do Ojca, 
tak wszelkie łaski będą płynąć od Ojca do Syna i przez Maryję do ludzi. 
Współcześni teologowie wypowiadają się w tej kwestii bardziej ostrożnie.  
Nie mówią już o „wszechpośrednictwie łask” NMP, czy o „pośrednictwie 
wszelkich łask”, a raczej o pośrednictwie Maryi, które jest „uczestnictwem w 
pośredniczącej funkcji Ducha Świętego”. A zatem Duch Święty pośredniczy 
w naszych relacjach z Bogiem, a Maryja uczestniczy w tym procesie. 
 

Kościół modelem 
Kościół pierwszych wieków jest modelem Kościoła w każdym czasie, mode-
lem w którym odnajdziemy wszystko, co Jezus chciał, aby było obecne w 
Kościele. Obowiązkiem współczesnego chrześcijanina jest nieustanne kon-
frontowanie się z tym wzorem. Patrząc na pierwotną wspólnotę Ludu Boże-
go w centrum Kościoła widzimy modlącą się Maryję. Jak stwierdza JP II, 
dziś Maryja nadal idzie na czele Kościoła w pielgrzymce wiary modląc się 
za jego członków. Dzięki Jej obecności, Kościół przestaje być tylko instytu-
cją, a nabiera cech wspólnoty rodzinnej. Wspólnoty, która rodzi się i umac-
nia poprzez modlitwę. Obraz Kościoła z Dziejów Apostolskich, który modli 
się wraz z Maryją powinien być wzorem Kościoła w każdym czasie. Pod-
kreśla on bowiem prymat modlitwy przed działalnością apostolską. Odwró-
cenie tego porządku jest zawsze zdradą Ewangelii i tradycji Kościoła.  
 
 

PYTANIA: 
 
1. Jaką rolę pełniła Maryja we wspólnocie pierwszego Kościoła?  
2. Jaka jest moja obecność w Kościele? 
3. Jakimi cechami odznaczała się modlitwa pierwszego Kościoła? 
4. Jak wygląda moja modlitwa? 
5. Co jest priorytetem mojej działalności apostolskiej modlitwa czy działa-
nie?  
 


