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,,Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
módl się za nami”.

Tak odmawiamy i śpiewamy w Litanii Loretańskiej, sławiąc 
zaszczytny tytuł Najświętszej Maryi Panny. A tytuł ten wysławia 
szczególny przywilej Maryi, który otrzymała przez wzgląd na 
wybranie do godności Matki Boga, który też stanowi równocześnie 
najgłębszy fundament całego piękna Jej cnót.

bł. ks. Antoni Rewera
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Tę perspektywę przejęli głównie 
chrześcijanie ze wspólnot protestanc-
kich. Perspektywa Janowa, pełna 
światła, wzniosła, ujmuje Maryję w 
kontekście formuły ,,Słowo stało się 
ciałem” (J 1, 14) i prowadzi do najwspa-
nialszego tytułu ,,Bożej Rodzicielki” 
i Matki Kościoła oraz całej ludzkości 
zgromadzonej pod krzyżem. Tę per-
spektywę odnajdujemy przede wszyst-
kim u chrześcijan prawosławnych. I 
wreszcie perspektywa Łukaszowa, 
bardzo personalistyczna, ciepła, peł-
na egzystencjalnej mądrości, kreśląca 
osobowy portret Maryi, Jej wnętrza i 
roli, jaką spełniła wobec Syna Bożego – 
to perspektywa chrześcijan katolików. 
Te perspektywy trzeba jeszcze pomno-
żyć przez poszczególne wieki, które 
tworzyły odrębne obrazy Maryi – i 
przez poszczególnych wiernych, którzy 
także tworzyli sobie przeróżne obrazy 
Matki Boga – żeby zdać sobie sprawę, 
jak wielką tajemnicą jest Niepokalana. 
Kim więc była Maryja?

Pochodziła z Nazaretu i była po-
ślubiona Józefowi, miejscowemu cie-
śli, pochodzącemu z królewskiego 

rodu Dawida. Była dziewczyną ubogą i 
pobożną. Uczęszczała zapewne do sy-
nagogi, modląc się w części wydzielo-
nej dla kobiet. Nawet jeżeli nie umiała 
czytać, jednak znała Pismo Święte z 
przekazu ustnego. Może gdzieś w cza-
sie drogi do synagogi lub z niej spodo-
bała się Józefowi ta piękna i pełna 
wdzięku dziewczyna nosząca imię 
Maryja, a właściwie ,,Miryam”. Cóż 
ono oznaczało? Jedni wywodzą je od 
,,mara” – być piękną, inni od egipskie-
go słowa ,,merijam” – być ukochaną 
przez Jahwe, a jeszcze inni twierdzą, 
że znaczy ono ,,pani” lub ,,księżnicz-
ka”.

Jej sensem życia było wypełnianie 
powołania. Maryja nie szukała sensu 
swego życia na własną rękę, lecz ufnie 
oczekiwała, aż Bóg, ten sens Jej obja-
wi. Nawet małżeństwo, które plano-
wała zawrzeć z Józefem, było całko-
wicie poświęcone i zanurzone w Bogu. 
Jest to postawa zupełnie przeciwna 
Ewie. Postawa Maryi przypomina Je-

zusa, który całkowicie był posłuszny 
woli Ojca. Maryja chciała pozostać w 
czystości – cała ofiarowała się Bogu. 
Jednak Bóg działa w sposób dla nas 
niepojęty – właśnie ta, która z miło-
ści ku Niemu zrezygnowała z bycia 
matką, nawet Mesjasza, właśnie Ona 
nią zostaje! Maryja uczy całe pokole-
nia ludzi – nas również, by sensu życia 
szukać w Bogu, od Niego oczekiwać 
objawienia zamysłu względem życia 
każdego z nas.

Oczekiwanie i szukanie sensu ży-
cia w Bogu doprowadziło Maryję do 
momentu zwiastowania, w którym 
Bóg objawia przez anioła Gabriela 
swój zamiar i wolę względem życia 
Maryi. Ma stać się Matką Syna Boże-
go! Maryja nie przypuszczała, że w tak 
wielkich rzeczach przyjdzie Jej uczest-
niczyć. Bóg zaskakuje, ma o wiele 
wspanialszy plan dla naszego życia od 
tego, który próbujemy sami układać. 
Sens, który pochodzi od Boga, sięga o 
wiele dalej i głębiej niż nasze ludzkie 
zapatrywania. Bóg bowiem patrzy na 
dzieje ziemi i człowieka inaczej – jako 
jego Stwórca i Odkupiciel. Od mo-
mentu zwiastowania Maryja ma już 
sens swego życia – jest nim Jezus.

Na podstawie hymnu Magnifi-
cat możemy odtworzyć, kim był Bóg 
dla Maryi. Jest to Bóg potężny, który 
umacnia cały Izrael i pokonuje jego 
nieprzyjaciół: ,,Wielkie rzeczy uczynił 

ŻYĆ Z MARYJĄ 
W DUCHU ŚWIĘTYM

Jak pisze Roman Rogowski w swojej książce ,,I poszła z pośpiechem w góry”, 
tajemnicę Maryi w Nowym Testamencie ujmuje się z trzech różnych perspektyw. 
Perspektywa Pawłowa (por. Ga 4, 4), skromna, milcząca, wręcz surowa, ujmuje 
Chrystusa narodzonego z Niewiasty i poddanego wyniszczeniu przez Wcielenie 
i Krzyż.

Sens życia Maryi

Bóg Maryi
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mi Wszechmocny” (Łk 1, 49). To Pan – 
Stworzyciel nieba i ziemi: ,,Wielbi du-
sza moja Pana” (Łk 1, 46). Jest On Bo-
giem świętym, Jedynym, który brzydzi 
się bałwochwalstwem: ,,Święte jest 
Jego imię” (Łk 1, 49a). Choć potępia 
nieprawość, to jest Bogiem miłosier-
nym, który swoje miłosierdzie za-
chowuje z pokolenia na pokolenie dla 
tych, którzy się Go boją (por. Łk 1, 50). 
Bóg Maryi jest Bogiem bliskim, który 
troszczy się o swój naród: głodnych 
nasyca dobrami, wywyższa pokornych 
(por. Łk 1, 52-54). On jest Bogiem mi-
łości, który wychowuje i kocha. Jest 
też Bogiem sprawiedliwym, który 
sprzeciwia się zadufanym, upokarza 
złych władców, a skąpych bogaczów 
poniża: ,,On przejawia moc ramienia 
swego, rozprasza pyszniących się za-
mysłami serc swoich. Strąca władców 
z tronu, a wywyższa pokornych. Głod-
nych nasyca dobrami, a bogatych z ni-
czym odprawia” (Łk 1, 51-53).

Maryja wielbi Wszechmogącego, 
który jest Bogiem wiernym. On nigdy 
nie zawodzi, zawsze spełnia to, co 
zamierzał lub obiecał. To Bóg, który 
dochowuje wierności człowiekowi: 
,,Pomny na miłosierdzie swoje – jak 
przyobiecał naszym ojcom – na rzecz 
Abrahama i jego potomstwa na wieki” 
(Łk 1, 54-55).

Jest to Bóg, który wysłuchuje mo-
dlitw: ,,Wejrzał na uniżenie Służebnicy 
swojej. Oto bowiem błogosławić mnie 
będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 
1, 47). Wreszcie jest Bogiem Zbawi-
cielem, który wybawił lud z niewoli 
egipskiej, a teraz przychodzi przy-
nieść wolność od grzechów: ,,Raduje 
się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” 
(Łk 1, 47).

Maryja przejęła żywą wiarę w Boga 
od swoich przodków, lecz obraz Boga 
był w Niej wciąż kształtowany. Była 
wciąż zasłuchana w to, co Bóg mówi 
o sobie. Dzięki temu zasłuchaniu w 
Słowo, Maryja rozpoznaje w Jezusie 
swego Boga, który jest Zbawicielem i 
Jej Synem.

Obraz Boga w Maryi kształtowany 
jest przez Ducha Świętego, któremu 
Maryja pozwala się prowadzić i któ-
rego głosowi jest posłuszna. Dzięki 
działaniu Ducha Świętego i współ-
pracy z Nim poprzez wiarę, Maryja 
odkryła prawdziwy obraz Boga, który 
wciąż się Jej w sposób pełniejszy obja-
wiał: Bóg Izraela, Jezus, Duch Święty. 

Dzisiaj Maryja, dana nam jako Matka, 
chce dopomóc nam w kształtowaniu 
prawdziwego obrazu Boga w nas.

Maryja w swoim narodzeniu zo-
stała zachowana od wszelkiej zmazy 
pierworodnej – bo tak chciał Bóg. Już 
w łonie swojej matki, Anny, Pan Bóg 
przygotowywał Maryję jako mieszka-
nie dla swojego Syna i Ducha Święte-
go. 

Jak Maryja mogła być niepokala-
nie poczęta, a więc korzystać z łaski 
Odkupiciela, jeżeli tego Odkupiciela 
jeszcze nie było i jeszcze nie odkupił 
świata? Maryja została przed-odku-
piona, czyli obdarzona łaską ,,na kon-
to” przyszłego Odkupienia, jako że 
istnieje Boska chronologia, gdzie ,,je-
den dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a 
tysiąc lat jak jeden dzień” (2P 3, 8).

Bóg szanuje wolę człowieka, jaka-
kolwiek by ona była, a tym bardziej, 
jeżeli jest to Jego wola pod znakiem 
woli człowieka. Bóg nie zmuszał Ma-
ryi – On dał Jej wolny wybór (por. KKK 
56). Niepokalana zgodziła się na Boży 
plan wypowiadając słowa: ,,Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według twego słowa” (Łk 1, 38). 

Dla Boga, a także samej Maryi i 
Jezusa, małżeństwo było konieczne 
jako normalne środowisko zrodzenia 
i wychowania dziecka, a także – ze 
względów kulturowo-obyczajowych – 
do legalizacji owego zrodzenia, która 
chroniła Matkę i Dziecko przed zarzu-
tem nieprawości.

Maryja wolna od grzechu jest dla 
Trzech Osób Trójcy Świętej pierw-
szym stworzeniem, które przynosi 
Bogu pełną radość. To był odwieczny 
zamysł Boga, by człowiek był miej-
scem Jego upodobania, by człowiek 
stał się mieszkaniem dla Boga. 

Bóg nasz jest Bogiem wolności. 
Oczekuje współpracy, ale nie jest Pa-
nem, który zmusza do czegokolwiek. 
Człowiek własnymi wyborami staje 
się niewolnikiem samego siebie, swych 
instynktów, pożądań, fatalnych pomy-
słów i koncepcji, jeśli nie współpracuje 
z daną mu łaską. Prawdziwa wolność 
lub niewola rodzi się w sercu. Nie ma 
wolności, jeśli ktoś żyje w grzechu. Nie 
ma wolności, jeśli ktoś nie postępuje za 
natchnieniami Ducha Świętego. Tam, 
gdzie jest Duch – jest wolność. 

Maryja przez całe swoje życie, z 
inspiracji Ducha Bożego, jest zatro-
skana o wewnętrzną wolność. Przez 
posłuszeństwo woli Boga, następnie 
woli Syna Bożego, Jezusa i posłuszeń-
stwo natchnieniom Ducha Świętego, 
pozostała Dziewicą nieskalaną nawet 
jedną grzeszną myślą. Maryja wie na-
tomiast i zna ból, jaki niesie za sobą 
niewola grzechu. Ten ból stał się Jej 
udziałem na Golgocie, gdzie na Krzy-
żu umierał Jej Syn, zabity przez tych, 
których serca zniewolił grzech. 

Maryja Niepokalana jest nam dzi-
siaj bardzo potrzebna jako Dziewica 
czysta. Potrzebujemy bowiem wol-
ności i trzeźwego myślenia w swoim 
sercu i życiu. Maryja staje na naszej 
drodze i przypomina: zdecydujcie się 
na Jezusa i porzućcie grzech i wszyst-
ko, co z grzechem się wiąże.

Duch Święty sprawia, że Maryja 
poszukuje w Bogu i otrzymuje z rąk 
Ojca sens swojego życia: staje się 
Matką Syna Bożego. Misja Chrystusa 
staje się Jej misją. Wszystkim, którzy 
potrzebują uzdrowienia, nawrócenia 
czy wolności od złego, Maryja mówi: 
Chrystus, mój Syn, jest jedynym le-
karzem na całe zło – wczoraj, dziś i 
na zawsze. Maryja staje się drogą do 
Chrystusa: ,,Najświętsza Panna Ma-
ryja jest drogą, którą Chrystus się po-
służył, by przyjść ku nam. Ona więc 
jest też drogą, którą mamy się posłu-
giwać, by dojść do Niego, nie jest Ona 
bowiem jak inne stworzenia, które gdy 
się do nich przywiązujemy, raczej nas 
odwodzą od Boga, niżeli doń zbliżają. 
Przeciwnie, jest najusilniejszym dą-
żeniem Maryi, aby nas z Synem swym 
Jezusem Chrystusem jak najściślej 
złączyć, a największym pragnieniem 
Jej Syna jest, abyśmy przez Matkę Jego 
Najświętszą do Niego przychodzili. [...] 
Matka Najświętsza jest drogą wiodą-
cą do Chrystusa".

Powołaniem i misją Maryi jest 
dawanie Chrystusa. Dawanie Jezusa 
tym, którzy Go nie znają i potrzebują; 
a tym, którzy już Go spotkali, Maryja 
pomaga upodabniać się do Niego co-
raz bardziej. Maryja jest rzeczywiście 
Matką wszystkich ludzi, bo za wszyst-

Maryja wolna od grzechu

Maryja drogą do Jezusa

Z Maryją rozpoznać drogę
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kich umarł Jej Syn. W osobie Jana pod 
krzyżem powierzył Jej wszystkich 
ludzi jako dzieci, a w osobie swojej 
Matki powierzył nam wszystkim Ją 
jako naszą Matkę: ,,Niewiasto, oto syn 
Twój. – Oto Matka twoja” (J 19, 26-
27).  Duchowe Macierzyństwo jest 
czymś prawdziwym i rzeczywistym. 
Ma charakter przybrania czyli adopcji, 
co wcale nie znaczy, że jest w sensie 
przenośnym i udawanym. Maryja jest 
prawdziwą Matką wszystkich ludzi, 
bo jest Matką Boga, który stał się 
Człowiekiem, a każdy człowiek jest 
bratem Jej Syna. 

Tysiące sanktuariów poświęco-
nych Maryi na całym świecie są do-
wodem, że Maryja opiekuje się swo-
imi dziećmi, że im pomaga odnaleźć 
zagubioną drogę do Boga. Ona wzywa 
do nawrócenia, do modlitwy i pojed-
nania. Maryja chce, byśmy z własnej 
woli zdecydowali się na Boga i wybrali 
życie w Jezusie, bo tyko wtedy będzie-
my wzrastać w Duchu Świętym.

,,Jak od «fiat» Maryi zależało tak 
wiele w dziejach zbawienia ludzi, tak 
od naszego «tak» Jezusowi zależy na-
sze osobiste zbawienie, a także wiele 
w zbawieniu innych”.

Nasze ,,tak” nie może być ,,tak” po-
jedynczym, raz wypowiedzianą zgodą, 
lecz wciąż pogłębiającą się więzią z 
Bogiem. W języku biblijnym oznacza to 
wszczepienie się w Chrystusa, trwanie 
w Nim, wzrastanie i przynoszenie owo-
ców (por. J 15, 1-5). Oznacza to trwanie w 
miłości Chrystusa. 

Wszczepienie w Chrystusa, zjed-
noczenie z Nim i nadzieja w Nim zło-
żona są tak silne w Maryi, że nigdy nie 
wątpi – nawet pod krzyżem, na któ-
rym umiera Jej Syn. Dlatego Maryja 
godna jest nazywać się Matką każde-
go z nas, Matką Kościoła, by czuwała 
nad wszczepieniem wiernych w Chry-
stusa, aby spełniała się wola Ojca w 
naszym życiu.

Bóg chce dzielić z człowiekiem 
swoją miłość i życie, chce zamieszki-
wać w człowieku i chce, by człowiek 
zamieszkiwał w Nim. Bóg chce być 

Z Maryją wszczepieni 
w Jezusa

Maryja, Matka Jedności, 
gromadzi w Chrystusie
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najściślej zjednoczony z człowiekiem, 
a to może dać tylko miłość.  

Kościół, mistyczne Ciało Chry-
stusa, jest miejscem najpełniejsze-
go zjednoczenia człowieka z Bo-
giem.  

Z woli Chrystusa Maryja u stóp 
krzyża przejmuje Boże pragnienie 
jedności i staje się Matką Kościoła, 
Matką Jedności w Chrystusie. Maryja, 
jako matka każdego z nas, przez wieki 
zabiega i modli się o odnowienie się 
w Chrystusie i głębsze życie w Jego 
Duchu dla nas, o porzucenie życia w 
grzechu, który był i jest główną przy-
czyną rozłamu pomiędzy Bogiem a 
człowiekiem.  

,,Jest Matką nie tylko wszystkich 
ludzi i każdego człowieka, ale także w 
sposób szczególny Matką wspólnoty, 
tej cząstki nieba na ziemi. Istotą bo-
wiem wspólnoty jest wzajemna mi-
łość, a miłość to dawanie siebie i po-
kora przyjęcia daru". 

Paweł VI, ,,Papież wielkiej łagodno-
ści”, w przemówieniu na zakończenie 
III sesji Soboru Watykańskiego II mó-
wił: Mamy pełne prawo nazywać Ma-
ryję Matką nas wszystkich, a zwłasz-
cza Matką naszą – nas wierzących i 
odkupionych. Dlatego ogłaszamy Naj-
świętszą Maryję Matką Kościoła, czyli 
całego ludu chrześcijańskiego, zarów-
no wiernych, jak i pasterzy. Jako Matka 
Kościoła, Maryja, trwając w nim – jak w 
Wieczerniku – opiekuje się nim, kocha 
go i ochrania, począwszy od Pięćdzie-
siątnicy aż do dni ostatecznych. 

Maryja przez całe swoje życie po-
zwoliła prowadzić się Duchowi Świę-
temu. Dlatego przyjęcie wszystkich 
darów Bożych: daru własnego życia i 
radości z niego, odkupieńczej łaski Je-
zusa Zbawiciela, darów i charyzmatów 
Ducha Świętego było w Niej całkowi-
te. Z jednej strony przyjęła w pokorze 
każdy dar Boga, z drugiej natomiast z 
każdym z tych darów w pełni współ-
pracowała (Por. Łk 1, 28). Maryja jest 
szczególną Świątynią Ducha Świętego. 
Jak żaden inny człowiek jest wypełnio-
na niezmierzonym bogactwem – Du-
chem. 

Wierność Duchowi Świętemu wy-
chowuje nas do wydawania samego 
siebie Bogu, tak jak On wydał się cał-
kowicie nam. To samo dokonało się w 

Maryi: ,,Oto ja służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według twego słowa!” (Łk 
1, 38). Przez wierność, Duch Święty, do-
prowadza życie chrześcijanina do wia-
rygodnego świadectwa wiary.  

Wezwanie Ducha Świętego i od-
powiedź Maryi, sprawia, że zawsze i 
bez najmniejszego oporu realizuje to, 
czego oczekuje w danej chwili Bóg, 
np. w zwiastowaniu, w obecności pod 
krzyżem, czy w trwaniu na modlitwie 
z młodym Kościołem. Wierność obda-
rowaniu w Duchu Świętym to posta-
wa wierności zarówno w codziennych, 
zwykłych sprawach, jak i w godzinie 
zasadniczych wyborów, świadectwa 
czy misji.

Maryja wypowiada swoje ,,fiat” – 
nie moja, lecz Twoja wola niech się 

Żyć z Maryją 
w Duchu Świętym

Maryja pełna Ducha Świętego 

stanie. Takiego ,,fiat” oczekuje Je-
zus od każdego, który przyjmuje na 
siebie współodpowiedzialność za 
swoje „być” we wspólnocie Kościoła: 
„«Fiat» – to modlitwa chrześcijań-
ska: być całkowicie dla Niego, ponie-
waż On jest całkowicie dla nas” (KKK 
2617).  

Żyć w Duchu Świętym to nie-
ustannie szukać woli Bożej i mówić 
Bogu „fiat”. Żeby móc Bogu mówić 
„tak”, człowiek musi przez modli-
twę zbliżać się do Niego. Tak też 
czyniła Maryja, Jej serce nigdy nie 
było puste – nieustannie rozważała 
wszystko, co dotyczyło życia Jezu-
sa. Maryja, nigdy nie dała się zwieść 
szatanowi.  

Rozważanie sercem Bożych 
spraw prowadzi do posługiwania 
darem rozeznania duchowego. Jak 
wspominałam, Maryja rozważa-
ła wszystkie słowa i natchnienia 

Ikona Maryi - Oblubienicy Ducha Świętego
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Boże w odniesieniu do swojego Syna 
(Por. Łk 2, 51). Dlatego też może słu-
żyć tym darem w Kanie Galilejskiej: 
,,Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie” (J 2, 5).  

Modlitwa Maryi trwa nieustan-
nie. Jest Ona Matką każdego z nas 
i dlatego modli się cały czas za nas, 
byśmy dotarli do domu Ojca: ,,Mary-
ja, «Oblubienica Ducha Świętego», 
bezustannie wstawia się, aby Oj-
ciec nieprzerwanie posyłał Kościo-
łowi Ducha przemieniającego ludzi 
w Jego Syna Jezusa. Wraz z Duchem 
Świętym, mówi Ona: «Przyjdź, Pa-
nie», czekając aż ostatni z Jej synów 
dotrze do domu Ojca”. 

Musimy od Maryi uczyć się mo-
dlitwy, musimy uczyć się od Niej po-
szukiwania woli Ojca, przyjmowania 
Jezusa całym sercem i kochania Go w 
Duchu Świętym.

Modlitwy do Maryi pojawiają się 
powoli począwszy od III-IV wieku. 
Na czele tych modlitw stoi ,,Zdro-
waś Maryjo” i ,,Pod Twoją obronę”, 
której tekst na papirusie odkryto 
w piaskach Egiptu. Wszystkie jed-
nak tego rodzaju modlitwy zawsze 
przeżywano w duchu objawionej 
formuły ,,Z MARYJĄ”. Dopiero wie-
ki późniejsze zatracały powoli ową 
formułę, przyjmują mniej biblijną i 
mniej teologiczną ,,przez Maryję”. 
Dziś – dzięki światłu Ducha Święte-
go – wracamy do integralnej formu-
ły, zakorzenionej w Piśmie Świętym: 
,,Z MARYJĄ PRZEZ JEZUSA DO OJCA 
W DUCHU ŚWIĘTYM”. 

W teologii Maryjnej nie tylko for-
mułuje się zasadę ,,Z Maryją do Jezu-
sa”, ale także ,,Przez Jezusa do Maryi”, 
bo – jak naucza Jan Paweł II w ency-
klice ,,Redemptoris Mater” – ,,tylko 
w tajemnicy Chrystusa wyjaśnia się 
w pełni Jej własna tajemnica”. Dla-
tego, ci wszyscy chrześcijanie, którzy 
ulegają pokusie izolacji Maryi od Jej 
Syna, nigdy nie pojmą, kim Ona jest, 
i nigdy nie potrafią zbliżyć się do Tej, 
której cała chwała i cała wielkość jest 
z Niego (Por. Łk 1, 49). 

Człowiek z natury potrzebuje i 
pragnie czyjejś obecności, obecności 
realnej, przeżywanej, ciepłej. I wła-
śnie taką obecnością jest obecność 

Maryi. Jest to obecność realna i du-
chowa, ludzka i macierzyńska, dys-
kretna i ciepła. Idąc z Maryją, Matką 
Jezusa, idzie się – mimo zmęczenia i 
zniechęceń – ze szczyptą radości. Z 
Nią idzie się przez życie z pewnym 
rodzajem radości. To radość wzno-
szenia się w górę, radość pokonywa-
nia siebie, swojej nędzy. Z Nią idzie 
się w nieustannym świetle i deli-
katnym cieple, chociaż mrok i chłód 
wdzierają się nieustannie do duszy. 
Potrzebujemy Jej światła i ciepła. Na 

Kult 
Maryi

koniec wsłuchajmy się w słowa św. 
Bernarda: ,,Odrzuć światło słońca, 
które oświeca świat: co się stanie z 
dniem? Odrzuć Maryję, tę gwiazdę 
morza, morza tak wielkiego i nie-
zmierzonego, cóż pozostanie prócz 
gęstej mgły i cieni śmierci i nieprze-
niknionych ciemności?”

Agnieszka Skrzypczyk
Dziennikarka Radia eM (Katowice), 

oazowiczka, jedna z liderek Centrum Duchowości 
Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Katowickiej
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,,Szukajmy pomocy w niebie za pośrednictwem Królowej, 
rozbudzajmy w sobie miłość ku Chrystusowi i ku Niepokalanej Matce Jego, 

a z pewnością przezwyciężymy wszelkie przeszkody”.

ZŁOTE MYŚLI bł. ks. Antoniego Rewery

Kto otrzyma łaskę 
za wstawiennictwem błogosławionego Antoniego Rewery, 

proszony jest o powiadomienie:

Zgromadzenie 
Córek Św. Franciszka Serafickiego

 ul. Leszka Czarnego 9,
 27-600 Sandomierz

Szczególnie możemy to czynić każdego 12 dnia miesiąca w kościele p.w. św. Józefa 
w Sandomierzu na Mszy św. o godz. 18.

Ks. Antoni Rewera

Modlitwa 
za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery 

Boże, któryś błogosławionego kapłana Antoniego ubogacił niezwykłymi cnotami, 
w szczególności umiłowaniem prawdy i ewangelicznej prostoty, 

gorliwością duszpasterską oraz męstwem w cierpieniu dla Imienia Twego, 
spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali to, o co Cię pokornie prosimy... 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławiony Antoni Rewero - 
„sandomierski Franciszku”, 

umiłowałeś Jezusa nade wszystko
 i służyłeś Mu z wielką gorliwością. Patrzyłeś ser-
cem na potrzeby ludzi i zaradzałeś ich problemom. 

Spełniałeś wielkie czyny w prosty sposób. Naucz 
nas prawdy, że świętość można budować 

w codzienności: w kapłaństwie, w życiu zakonnym, 
w rodzinie, w każdej pracy, w zdrowiu i chorobie. 
Zawsze można znaleźć sposób, by kochać Miłość, 

która nie jest kochana.
 Prosimy o to,

 przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen
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Nowenna do Trójcy Przenajświętszej
dla uproszenia łask za wstawiennictwem 

bł. ks. Antoniego Rewery

1. Ojcze Przedwieczny, dzięki Ci składamy za to, że kapłanowi Antoniemu udzieliłeś daru żywej 
wiary i bohaterskiego umiłowania prawdy. Błagamy Cię, przez wstawiennictwo błogosławionego 
Antoniego, abyśmy za jego przykładem kierowali się duchem wiary w życiu codziennym.

Chwała Ojcu… 3 razy
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

2. Synu Boży, któryś dla zbawienia naszego stał się człowiekiem, dzięki Ci składamy za to, żeś 
wybrał błogosławionego kapłana Antoniego za narzędzie w gorliwym sprawowaniu Sakramentu 
pokuty. Błagamy Cię, rozbudź w duszach naszych odrazę do grzechu i użycz nam łaski dobrej spo-
wiedzi świętej.

Chwała Ojcu… 3 razy
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

3. Duchu Święty, Boże, dzięki Ci składamy za to, żeś w sercu błogosławionego kapłana Antonie-
go zapalił żarliwą miłość Boga i bliźniego, które szczególnym blaskiem zajaśniały w godzinach pró-
by i cierpienia. Spraw Duchu Święty, Pocieszycielu, abyśmy umiłowali Pana Boga, jak najlepszego 
Ojca, a ludzi jako braci i siostry w Jezusie Chrystusie.

Chwała Ojcu… 3 razy
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Na zakończenie nowenny:
Maryjo, Córko Boga Ojca, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, przez synowską 

cześć i miłość, jaką Cię darzył błogosławiony kapłan Antoni, wyjednaj nam przed obliczem Boga w 
Trójcy Świętej Jedynego, łaski, o które z ufnością prosimy.

Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…

(Za pozwoleniem Władzy Diecezjalnej
 SANDOMIERZ, 14 września 1999 r.)


