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Niepokalane Serce Maryi



B

Dzień 1. 

Wielkie powołanie Maryi 

Bóg, chcąc objawić ludziom serdeczną miłość do 

nich, samego siebie porównuje do matki i przemawia 

przez usta proroka Izajasza: „Czyż może niewiasta za-

pomnieć o swym niemowlęciu?” Iz 49, 15. A mimo to 

miłość wszystkich matek na świecie nie może zbawić 

ani jednej duszy. Bóg postanowił jednak, że macie-

rzyńskie serce będzie źródłem zbawienia nie dla jednej 

duszy, lecz dla wszystkich. Gdzie znaleźć takie serce? 

Musi ono być tak miłosierne, żeby żadna niewdzięcz-

ność nie mogła osłabić miłosierdzia; musi być tak dobre, 

aby żadna nędza nie mogła pomniejszyć dobroci; tak 

kochające, aby miłością ogarniało wszystkich; tak święte, 

aby zasłużyło na odkupienie; tak szerokie, aby objęło 

wszystkie łaski; tak podniesione, aby było drabiną do 

nieba; tak miłe Bogu, aby zawsze miało dostęp do tronu 

Bożego; tak wreszcie wpływowe u Boga, żeby wszystko, 
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o co będzie prosić, zawsze wyprosiło. Bóg w skarbach 

swojej mądrości i dobroci znalazł to arcydzieło.  

Kiedy Syn Boży stał się synem Maryi, ujrzał ją 

rozpłomienioną najwyższą miłością, pokazał jej czło-

wieka i rzekł do niej: Niewiasto, oto syn twój, kochaj go 

tą samą miłością, którą mnie ukochałaś. W tych słowach 

zawiera się cała tajemnica posłannictwa Maryi. Została 

Matką Bożą, żeby swoją litością i przemożnym wsta-

wiennictwem pomagać ludziom w zbawieniu! 

1. Doktor anielski naucza, że jeśli Bóg przeznacza 

człowieka do pewnej godności, obdarowuje go odpo-

wiednimi łaskami, żeby mógł on spełnić swoje posłan-

nictwo. Tak więc wybierając Maryję na Matkę Syna 

Bożego, napełnił ją swoją łaską. Maryja nie mogłaby 

być Matką Bożą, gdyby nie otrzymała doskonałego 

serca, ponieważ główną cechą matki jest miłość.  

Od pierwszej chwili niepokalanego poczęcia Maryi, 

całe jej serce zostało napełnione miłością. Miłość ta 

jeszcze wzmogła się ponad miarę, gdy Niepokalana 

została Matką Boga. Miłość innych matek skierowana 

jest pomiędzy dzieci albo ku doczesności. Maryja miała 

tylko jednego syna, a on swoim pięknem przewyższał 

wszystkich synów Adama. Kazał się kochać swoimi 

cnotami, posłuszeństwem, niewinnością, świętością − 
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słowem, był doskonały. Ponadto miłość tej Matki nie 

odnosiła się do żadnych innych przedmiotów. Wszyst-

kimi uczuciami obejmowała swojego Bożego Syna i nie 

bała się kochać go ponad miarę, bo ten syn był Bogiem. 

Zadajmy sobie teraz pytanie: któż będzie mógł zgłębić 

serce Matki Boga? Kto zmierzy jej miłość? Cieszmy 

się i radujmy, bo to serce Jezus Chrystus stworzył wy-

łącznie dla nas. Oddał nam je wtedy, kiedy rzekł: „Oto 

Matka twoja” J 19, 27. 

2. Głównym zajęciem Maryi, gdy przebywała na 

ziemi, było podnoszenie dusz pozbawionych łaski Bo-

żej i pojednanie ich z Bogiem. „Tak jak Bóg stworzył 

słońce, żeby oświecało całą ziemię − pisał Ryszard od 

św. Wawrzyńca − tak przeznaczył Maryję do rozdzie-

lania po całym świecie miłosierdzia Bożego”. Pewien 

pobożny pisarz przywołuje słowa Jezusa Chrystusa 

skierowane do ludzi: „Biedne dzieci Adama, które ży-

jecie pomiędzy tyloma wrogami i  tyloma nędzami, 

czcijcie szczególną miłością tę, która jest moją i waszą 

Matką, bo ją uczyniłem waszą ucieczką, pocieszycielką 

i nieustającą pomocą. Taką ją stworzyłem, że nikt nie 

może jej się bać i każdy chętnie prosi ją o wstawien-

nictwo. Ona ma dla wszystkich otwarte miłosierne 

serce i  nikt nie odchodzi od jej stóp bez pociechy”. 
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Niechaj będzie na wieki uwielbiona dobroć naszego 

Boga, który tę wielką Królową z  tak czułym sercem 

uczynił naszą Matką. 

Według św. Chryzostoma, Bóg wybrał Maryję na 

swoją Matkę, aby za jej miłosierną przyczyną zbawić 

te dusze, które według sprawiedliwości musiałyby zos-

tać potępione za swoje grzechy. Potwierdza to św. An-

zelm pisząc, że „Najświętsza Panna została wyniesiona 

do tej godności Bożego macierzyństwa raczej z powodu 

grzeszników niż sprawiedliwych”. Jezus oznajmił bo-

wiem, że przyszedł powoływać grzeszników a nie spra-

wiedliwych – por. Mt 9, 13.  

Święty Wilhelm pisze: „O Maryjo! Masz obowią-

zek wstawić się za grzesznikami, bo wszystko co masz, 

wszystkie łaski, dary i wielkości, całą godność Bożego 

macierzyństwa zawdzięczasz grzesznikom. Gdyby nie 

grzesznicy, nie byłabyś Matką Syna Bożego”. 

Sama Bogarodzica mówiła do św. Brygidy: „Jestem 

Matką miłosierdzia. Jestem radością sprawiedliwych 

i bramą, przez którą grzesznicy przychodzą do Boga. 

Żaden grzesznik na ziemi nie powinien wątpić w moją 

łaskawość, bo żadnego Bóg tak od siebie nie odrzucił, 

aby za moją przyczyną nie mógł do Boga powrócić. 

Wszyscy nazywają mnie Matką miłosierdzia i rzeczy-
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wiście przez miłosierdzie Boże jestem tak litościwa 

dla ludzi”. 

Ufajcie więc dzieci Maryi. Kiedy ogarnie was strach 

o  zbawienie, wspomnijcie sobie Maryję, pamiętajcie 

o jej bezgranicznej miłości ku ludziom. 

Przykłady 

Skutki posłannictwa serca Maryi były widoczne 

zawsze. W wyjątkowy sposób dały o sobie znać w ko-

ściele Matki Bożej Zwycięskiej w  Paryżu. W  1837 

roku pewien wojskowy, jakby popychany jakąś niewi-

dzialną siłą, wszedł do kościoła i  trafił prosto przed 

ołtarz Niepokalanego Serca Maryi. Trwało kazanie. 

Kaznodzieja opowiadał o życiu św. Augustyna i nagle 

pod wpływem natchnienia zawołał: „Moi bracia, jeśli 

pomiędzy nami jest grzesznik podobny do Augustyna, 

prośmy serce Maryi, żeby ulitowało się nad nim i wy-

prosiło dla niego łaskę nawrócenia!”. Oficer poruszony 

do łez życiem wielkiego doktora Kościoła, z nadzieją 

na otrzymanie przebaczenia i przede wszystkim z dzia-

łającą w  jego sercu łaską, pomyślał: To ja jestem tym 

grzesznikiem podobnym do Augustyna. Uklęknąwszy, bła-

gał Maryję, żeby wyprosiła dla niego łaskę nawrócenia, 
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tak jak zrobiła to dla Augustyna. Od tej chwili odmienił 

się zupełnie i pozostał wierny łasce Bożej.  

Jeśli zwyczajna modlitwa grzesznika może wyprosić 

tak wielkie miłosierdzie, jakich łask nie wyprosi ta naj-

lepsza Matka dla tych, którzy codziennie oddają jej 

cześć? Niech ta myśl zachęca nas do oddawania Maryi 

gorętszej czci, szczególnie w maju, jej miesiącu. 

Modlitwa 

O Matko mojego Zbawiciela! Wiem, że przez moją 

niewdzięczność wobec Boga i wobec ciebie zasłużyłem 

przez te wszystkie lata, abyś mnie opuściła, bo nie-

wdzięcznik jest niegodny dobrodziejstw. Łaskawa Pani, 

jestem jednak przekonany, że twoja dobroć jest większa 

od mojej niewdzięczności. Racz przez to nie opuszczać 

nędznego grzesznika, który złożył w tobie swoją ufność.  

O Matko miłosierdzia! Wyciągnij swoją czułą rękę 

do nieszczęśliwego, który prosi o twą litość. O Maryjo, 

broń mnie albo wskaż kogoś, kto mógłby mnie lepiej 

obronić. Lecz gdzie mam szukać orędowniczki czulszej 

i możniejszej u Boga od ciebie, jego Matki? Stając się 

Matką Zbawiciela, zostałaś Matką wszystkich grzesz-

ników. Dzięki tobie, za pośrednictwem twojego wsta-
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wiennictwa mam zostać zbawiony. O Maryjo! Dopo-

móż w zbawieniu temu, który do ciebie się ucieka.  

Nie zasługuję na twoją miłość, ale twoje pragnienie, 

żeby wszyscy byli zbawieni, każe mi ufać, że mnie ko-

chasz, a jeśli mnie kochasz, czy mogę nie zostać zba-

wiony? O moja najdroższa Matko! Jeśli za twoim wsta-

wiennictwem będę zbawiony − jak się spodziewam − 

nie będę już dla ciebie niewdzięczny. Nieustannym 

uwielbianiem ciebie naprawię to, co zepsułem i będę 

starał się wszystkimi uczuciami serca odwdzięczyć się 

za twą miłość. W niebie, gdzie królujesz, będę z rado-

ścią wysławiał twoje miłosierdzie na wieki i nie prze-

stanę nigdy całować twojej miłosiernej ręki, która mnie 

tyle razy wyrwała z piekła, ile razy grzechami zasłuży-

łem na potępienie.  

O  Maryjo! Moja wybawicielko! Nadziejo moja! 

Królowo moja! Orędowniczko moja! Matko moja! Ko-

cham cię i chcę kochać na wieki! Tobie ufam. Amen. 

Modlitwy codzienne 

Każdego dnia odmawiamy modlitwy ze strony 221.  
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Polecamy książkę 

„Wielkość św. Michała Archanioła”  

Nabożeństwo miesięczne 

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio 

napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni 

przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się im-

pulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła. 

Dzieła, które pobłogosławił i  rekomendował sam 

święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzy-

dziestą rocznicę otrzymania stygmatów. 

Ta ważna książka rozpala w sercach cześć i miłość 

do św. Michała Archanioła, którego wielkości i  sku-

teczności doświadczał ojciec Pio.  

 

Nabożeństwo „Wielkość św. Michała Archanioła” 
w oprawie miękkiej lub twardej zamówisz na stronie 
www.rosemaria.pl lub telefonicznie 61 86 87 345. 
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Polecamy książkę 

„Miesiąc ku czci św. Józefa”  

Nabożeństwo miesięczne 

Błogosławiony Bartolo Longo to nie tylko zało-

życiel różańcowego sanktuarium w Pompejach i pierw-

szy apostoł nowenny pompejańskiej, lecz także wielki 

orędownik św. Józefa.  

Pod wpływem spektakularnego cudu dokonanego 

za wstawiennictwem tego świętego, który został opi-

sany w niniejszej książce, Bartolo postanowił zbudować 

w sanktuarium ołtarz na Jego cześć i napisać specjalne 

nabożeństwo do św. Józefa. 

 
Nabożeństwo „Miesiąc ku czci św. Józefa”, bardzo 

popularne we Włoszech, w  końcu trafiło do Polski! 
Zamówisz je w oprawie miękkiej lub twardej na stronie 
www.rosemaria.pl lub telefonicznie 61 86 87 345. 
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Polecamy książkę 

„Osobiste poświęcenie się 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu”  

Nabożeństwo  

Nabożeństwo osobistego poświęcenia się Sercu Je-

zusowemu obdarzone zostało aż dwunastoma obiet-

nicami danymi św. Małgorzacie Alacoque przez Pana 

Jezusa w objawieniu. Uwrażliwia nas ono na grzechy 

i pilną potrzebę wynagradzania za tych, którzy ranią 

Boże Serce. Jest także doskonałym przygotowaniem 

do intronizacji Serca Jezusowego w naszych rodzinach.  

Niech Najświętsze Serce Jezusa przemówi do każ-

dego z  serc czytających tę książkę i  pociągnie je do 

siebie swoją nieskończoną miłością! 

Nabożeństwo w oprawie miękkiej lub twardej za-
mówisz na stronie www.rosemaria.pl lub telefonicznie 
61 86 87 345. 
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