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Matko Bolesna, je�li trzeba, chc� z poddaniem si� woli Bo�ej  

i z Twoj� pomoc� nie�� krzy� b�d�cy owocem w�złów zapl�ta-

nych przeze mnie i przez innych. Ufam, �e wł�czony w krzy�

Chrystusa przyczyni si� do rychłego zwyci�stwa dobra nad złem. 

Pocieszycielko strapionych, dana nam przez Boga, Ty jeste�

umocnieniem naszych w�tłych sił, ubogaceniem naszej n�dzy, 

oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza nam trwa�

w komunii z Tob� i Twoim Synem. Przyjmij moje wołanie, 

chro� mnie i wszystkich, których Ci polecam, prowad	 nas  

i strze�.  

Or�downiczko i Po�redniczko nasza, z góry dzi�kuj� za cud, 

którego – jak wierz� – dokonasz, i pragn� ju� teraz wraz z Tob�

wysławia� na wieki Bo�e Miłosierdzie.  

Królowo Pokoju, prosz� Ci�, uczy� mnie swym narz�dziem  

i misjonarzem Miłosierdzia. Mimo mojej słabo�ci po�lij mnie, 

jak posłała� �w. Juana Diego, abym niósł Twoj� dobro� i pocie-

ch� Twym dzieciom, które do�wiadczaj� zw�tpienia, braku na-

dziei i niewiary w miło��.

Amen. 
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I.  

 Cztery kroki  

zawierzenia Miłosierdziu  

przez po�rednictwo Maryi 
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4. Modlitwa ró�a�cowa 

Odmów jedn� albo wi�cej tajemnic ró�a�ca staraj�c si� trwa�

w duchowej obecno�ci Maryi i powierzaj�c Jej swoj� intencj�.  

W trakcie modlitwy uczy� akt �alu i skruchy za wszystko, co  

z twojej strony mogło by� przyczyn� powstania bolesnych w�złów. 

Postanów podj�� trud pojednania: przebaczy� doznane krzywdy  

i naprawi� wyrz�dzone zło. Pami�taj, �e najwa�niejszy jest akt 

woli, gdy� nad uczuciami nie zawsze mamy władz�. Z góry dzi�-

kuj za cuda, które Maryja uczyni. Wyra� gotowo��, by sta� si� Jej 

posła�cem – misjonarzem Miłosierdzia. 

5. Modlitwa do Matki Bo�ej rozwi�zuj�cej w�zły 

Maryjo, Matko łaski Bo�ej, która nigdy nie opuszczasz dziecka 

wołaj�cego o pomoc, której dłonie s� pełne łask dla twoich ma-

łych dzieci, a serce przepełnia Bo�a miło�� i niesko�czone miło-

sierdzie – zwró� ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty 

znasz w�zły, które parali�uj� mnie, moich bliskich i wspólnot�,  

i przysparzaj� nam tak wiele cierpienia. 

Matko Niepokalana, która swoim „tak” otworzyła� drzwi Bogu, 

by rozwi�za� w�zeł dawnego  nieposłusze�stwa, Tobie powie-

rzam wst�g� mego �ycia, losów moich bliskich i mojej wspólno-

ty. Wierz�, �e nie ma takich w�złów, których nie byłaby� w sta-

nie rozwi�za�.

Matko Miłosierdzia, prosz� we	 dzisiaj w swoje dłonie ten 

spl�tany w�zeł (wymieni�, je�li to mo�liwe) i przedstaw go Bogu, 

aby rozwi�zał go swym Ojcowskim miłosierdziem.  



25

poszkodowany miłuje winnego i pragnie ocali� relacj�, która 

go z nim ł�czy, nie zrywa� tej relacji, tego stosunku. 

Oczywi�cie nie jest to łatwa droga. Wymaga od tego, kto 

doznał krzywdy, aby był gotów do przebaczenia i pragn�ł do-

bra tego, kto wyrz�dził mu szkod�. Ale tylko w ten sposób 

sprawiedliwo�� mo�e zatriumfowa�, poniewa� je�li winny 

uznaje popełnione zło i postanawia, �e nie b�dzie go czynił, to 

wówczas nie ma ju� zła, a ten który był niesprawiedliwy 

staje si� sprawiedliwym, bo otrzymał przebaczenie i zyskał 

pomoc, by odnale	� drog� dobra. Tu wkracza wła�nie przeba-

czenie i miłosierdzie. 

Tak działa Bóg wobec nas grzeszników. Pan nieustannie 

oferuje nam swoje przebaczenie i pomaga nam je przyj�� oraz 

zda� sobie spraw� z naszego zła, aby�my si� mogli z niego 

wyzwoli�14.

Sprawiedliwo�� Boga, to Jego przebaczenie. A my, jako 

dzieci tego dobrego Ojca, jeste�my wezwani, aby przyj��

Bo�e przebaczenie i do przebaczenia z kolei naszym braciom. 

Módlmy si�, aby Bóg nas do tego uzdolnił, aby�my mogli si�

do Niego zwróci� z pro�b� �eby: „odpu�cił nam nasze winy ja-

ko i my odpuszczamy naszym winowajcom” i aby�my Go mo-

gli nazywa� w całej prawdzie „Ojcem naszym”
15

.

_____ 
14

 Franciszek, Katecheza podczas audiencji generalnej, 3.02.2016 r. 
15

 Franciszek, Słowa do Polaków podczas audiencji generalnej, 3.02.2016 r. 
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Ta wła�nie „miłosierna” miło�� (…) stała si� w sposób szcze-

gólny i wyj�tkowy udziałem serca Tej, która była Matk� Ukrzy-

�owanego i Zmartwychwstałego –  udziałem Maryi. I nie przesta-

je ona w Niej i przez Ni� nadal si� objawia� w dziejach Ko�cioła 

i całej ludzko�ci. Jest to objawienie szczególnie owocne, albo-

wiem opiera si� w Bogarodzicy o szczególn� podatno�� macie-

rzy�skiego serca, o szczególn� wra�liwo��, o szczególn� zdolno��

docierania do wszystkich, którzy t� wła�nie miłosiern� miło��

najłatwiej przyjmuj� ze strony Matki.  

�w. Jan Paweł II, enc. Dives in Misericordia, 9 

I. PRZEPA�� GRZESZNO�CI 

Uznanie winy. Maj�c �wiadomo�� wybrania przez łask�, po-

wołania do udziału w �yciu Bo�ym i bycia dziedzicem nieba  – 

uznaj zmarnowane dary, niewierno�ci i grzechy (konkretnie). 

Skrucha. Wyra	 skruch� i �al, �e zraniłe� najczystsz� Miło�� i 

posiałe� zgorszenie w�ród braci. Podejmij mocne postanowienie 

przemiany �ycia. 

Cierpliwe d�wiganie krzy�a. Uznaj, �e słusznie zasłu�yłe� na 

konsekwencje zaniedba�, niewierno�ci i grzechów, które ponosi-

łe� i dot�d ponosisz. Zno� je cierpliwie, bez narzekania i uznaj za 

łask�, która pomaga ci uwolni� si� od starego człowieka1.

_____ 

1
 Por. KKK 1473. 
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II. PRZEPA�� UFNO�CI 

Wiara w miło��. Wzbud	 akt wiary, �e nigdy nie przestajesz 

by� dzieckiem Maryi, które Ona nosi w swoich ramionach, �e 

Maryja zawsze ci� kocha – nawet zbrukanego złem, �e nigdy  

z ciebie nie rezygnuje i zawsze pragnie prowadzi� ci� ku wy�y-

nom �wi�to�ci. 

Nieliczenie na siebie i wytrwało��. U�wiadom sobie własn�

bezradno�� w wypełnianiu Bo�ego planu miło�ci wobec ciebie, 

bezradno�� w walce ze złem i słabo�� woli wci�� na nowo ulega-

j�cej pokusom. A jednocze�nie nigdy nie rezygnuj z podejmowa-

nia wysiłków trwania w dobru i nawracania si� ze zła. Nie w�tp, 

gdy kolejny raz przyjdzie ci zaczyna� od nowa, ale mów Maryi, 

�e bardzo Jej potrzebujesz. 

Zawierzenie Maryi. Powierz z ufno�ci� swoj� bezradno��

Maryi wzbudzaj�c akt wiary, �e Ona chce uczyni� cud przemiany 

twego �ycia i �e z pewno�ci� go uczyni oraz �e naprawi skutki 

twojego zła, a nawet wyprowadzi z nich jeszcze wi�ksze dobro2

(ale według Jej planów a nie twoich).  

III. PRZEPA�� WDZI
CZNO�CI 

Wdzi�czno��. Dzi�kuj z góry za cud, który Maryja uczyni  

i uwielbiaj ju� teraz Boga za Jego miłosierdzie okazywane ci 

przez Jej po�rednictwo, za dar Jej miło�ci, Jej obecno�ci i działa-

_____ 

2
 Por. KKK 412. 
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fakty, wystawiaj�ce na ci��k� prób� dobr� wol� tych, którzy 

usiłuj� uwolni� si� od ich wpływu. Ale przecie� jest oczywiste, 

�e nie mo�na pozostawa� wi�	niem przeszło�ci; jednostki i na-

rody potrzebuj� swoistego „oczyszczenia pami�ci”, aby zło 

przeszło�ci nie odrodziło si� na nowo. Rzecz nie w tym, aby 

zapomnie� o minionych wydarzeniach, ale by odczyta� je  

w nowym duchu, ucz�c si� wła�nie z bolesnych do�wiadcze�, 

�e tylko miło�� buduje, a nienawi�� niesie zniszczenie i ruin�. 

�mierciono�na rutyna odwetu musi ust�pi� miejsca wyzwala-

j�cej nowo�ci przebaczenia13.

Ta droga [sprawiedliwo�ci wyrównawczej] wci�� nie pro-

wadzi jednak do prawdziwej sprawiedliwo�ci, bo w istocie nie 

pokonuje zła, ale je po prostu powstrzymuje. Natomiast tylko 

wówczas, gdy odpowiadamy na zło dobrem, mo�e by� ono 

naprawd� pokonane.

Oto wi�c inny sposób czynienia sprawiedliwo�ci, który  

Biblia przedstawia nam jako najwspanialsz� drog�, jak� nale�y 

pój��. Jest to procedura unikaj�ca odwołania si� do s�du  

i przewiduj�ca, i� ofiara zwróci si� bezpo�rednio do winnego, 

aby go zach�ci� do nawrócenia, pomagaj�c mu zrozumie�, �e 

czyni zło, odwołuj�c si� do jego sumienia. W ten sposób skru-

szony i uznawszy, �e wyrz�dził krzywd�, mo�e si� on otwo-

rzy� na przebaczenie, jakie oferuje mu strona poszkodowana… 

Tak nale�y rozwi�zywa� konflikty w rodzinach, w relacjach 

mi�dzy mał�onkami lub mi�dzy rodzicami a dzie�mi, gdzie 

_____ 
13

 Jan Paweł II, Or�dzie na XXX �wiatowy Dzie� Pokoju, pod hasłem: Przebacz,  

a zaznasz pokoju, 3. 
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�y� szcz��liwie… „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dost�pi�” (Mt 5, 7). To jest błogosławie�stwo, 

które powinno si� sta� dla nas inspiracj� w tym Roku �wi�-

tym… Przebaczenie to siła, która przywraca do nowego �y-

cia i dodaje odwagi, aby patrze� w przyszło�� z nadziej�11.

Staje si� mo�liwa jedno�� przebaczenia, gdy „przebaczamy 

sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 32)… 

Rzeczywi�cie, wła�nie tu, „w gł�bi serca” rozstrzyga si�

wszystko. Nieodczuwanie obrazy i zapomnienie o niej nie 

le�y w naszej mocy; serce, które ofiaruje si� Duchowi  

�wi�temu, przemienia jednak ran� we współczucie  

i oczyszcza pami��, zast�puj�c obraz� wstawiennictwem…  

Przebaczenie jest szczytem modlitwy chrze�cija�skiej… 

Przebaczenie �wiadczy równie� o tym, �e w naszym �wiecie 

miło�� jest silniejsza ni� grzech… To przebaczenie, Boskie ze 

swej istoty, nie ma ani granic, ani miary. Je�li chodzi o obraz�

(„grzechy” według Łk 11, 4 lub „winy” według Mt 6, 12), to  

w gruncie rzeczy jeste�my zawsze dłu�nikami: „Nie b�d	cie 

nikomu nic dłu�ni poza wzajemn� miło�ci�” (Rz 13, 8)12.  

Przeszło�� pozostawiła nam ci��kie brzemi� przemocy  

i konfliktów, od których niełatwo si� uwolni�… Nawet je�li 

przyczyny tych bolesnych zjawisk nale�� ju� do zamierzchłej 

przeszło�ci, ich skutki pozostaj� �ywe i tragiczne, podsycaj�c 

l�ki, podejrzenia, nienawi�� i rozłamy… S� to niezaprzeczalne 

_____ 
11

 Franciszek, bulla Misericordiae Vultus na Jubileusz Miłosierdzia.
12

 KKK 2842-2845. 
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nia w twoim �yciu. Pro� Maryj�, by napełniała Twoje serce swo-

im własnym uwielbieniem Boga, które wy�piewała w Magnificat. 

Wynagrodzenie. Postanów naprawi� i wynagrodzi� skutki za-

niedba�, niewierno�ci i grzechów jeszcze wi�ksz� miło�ci� – 

poprzez cz�stsze zwracanie si� do Maryi w postawie dziecka  

i �arliwsz� słu�b� w Jej dziele apostolskim, przez podejmowanie 

modlitwy wstawienniczej i posługi miłosierdzia wobec bli	nich. 

Pro� Maryj�, aby uzupełniła twoje wysiłki udzielaj�c ci swojej 

własnej, najczystszej miło�ci. 

IV. PRZEPA�� ODKUPIENIA 

�wiadomo�� zbawczego wyniszczenia (kenozy). Dzi�kuj 

Chrystusowi i Maryi, �e przez krzy� i �mier� Zbawiciela oraz 

cierpienie przebitego mieczem bole�ci Serca Matki wzi�li na 

siebie skutki twoich grzechów – i �e dzi�ki temu, za darmo, zo-

stałe� obdarzony nieusuwaln� piecz�ci� Bo�ego dzieci�ctwa, 

napełniony moc� Ducha �wi�tego i uzdolniony do �ycia nowym 

prawem miło�ci. 

Zanurzanie codzienno�ci w Odkupieniu. Aby nie utraci�

otrzymanych darów i by� narz�dziem Ducha �wi�tego postanów 

codziennie zanurza� si� z pomoc� Maryi w łaskach Odkupienia  

i oczekuj skutków ich działania w ka�dej chwili �ycia – zwłasz-

cza przez codzienny udział w Eucharystii i adoracj� (o ile to tyl-

ko mo�liwe) oraz cz�ste korzystanie z sakramentu pokuty. Nie-

ustannie, we wszystkim co czynisz i czego do�wiadczasz, ocze-

kuj na cud Miłosierdzia, który Maryja ci wyprasza. 
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II.  

Przygotowanie 
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– Czy przebaczyli�my temu, kto nas obraził i odrzucili�my 

ka�d� form� urazów i nienawi�ci, które prowadz� do przemo-

cy;  

– Czy byli�my cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo 

cierpliwy wobec nas;  

– Czy powierzali�my Panu na modlitwie naszych braci  

i siostry.  

W ka�dym z tych „najmniejszych” jest obecny sam Chrystus. 

Jego ciało staje si� znów widoczne jako um�czone, poranione, 

ubiczowane, niedo�ywione, w ucieczce..., aby�my mogli je 

rozpozna�, dotkn�� i pomóc z trosk�. Nie zapominajmy o sło-

wach �w. Jana od Krzy�a: „Pod wieczór �ycia b�d� ci� s�dzi�

z miło�ci”. 

III. O rozwi�zanie w�złów dotycz�cych całej wspólnoty  

naszego Ruchu, które narosły w przeszło�ci i pozostaj� zasu-

płane a� do dzi�.

Pomoc� w sformułowaniu intencji mog� by� my�li zaczerpni�-

te z nauczania Ko�cioła: 

Jeste�my wi�c wezwani do �ycia miłosierdziem, poniewa�

to nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie. Przebaczenie 

zniewag staje si� najbardziej ewidentnym wyrazem miło�ci 

miłosiernej, a dla nas chrze�cijan jest nakazem, którego nie 

mo�emy pomin��. Jak�e wydaje si� nieraz trudne to przeba-

czenie! A jednak jest ono narz�dziem zło�onym w nasze r�ce, 

aby�my byli w stanie osi�gn�� spokój serca. Porzuci� �al, 

zło��, przemoc i zemst� – to warunki konieczne do tego, by 
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– niewierno�ci w podejmowaniu regularnej modlitwy, medyta-

cji, w �yciu Słowem Bo�ym; 

– niewierno�� w cz�stym przyst�powaniu do sakramentu poku-

ty i korzystaniu z wiar� z kierownictwa duchowego; 

– brak pami�ci na obecno�� Matki Bo�ej i nie korzystanie z Jej 

pomocy; 

– wybieranie ducha tego �wiata i czynno�ci własnej kosztem 

wierno�ci wewn�trznym natchnieniom; 

– zaniedbania w miło�ci bli	niego (rodzina, wspólnota), nie 

dostrzeganie obecnego w nim Chrystusa i nie słu�enie Mu; 

– brak ducha apostolskiego; 

– łatwe usprawiedliwianie zaniedba�, lenistwa, letnio�ci a na-

wet grzechów. 

II. O rozwi�zanie w�złów tych, którzy niegdy� byli z nami 

we wspólnocie Ruchu.  

Pomoc� w sformułowaniu intencji mo�e by� fragment bulli 

papie�a Franciszka na Jubileusz Miłosierdzia, Misericordiae Vul-

tus, o uczynkach miłosierdzia wzgl�dem ducha: 

– Czy pomogli�my wyj�� z w�tpliwo�ci, które sprawiaj�, �e 

człowiek zaczyna si� ba�, i które staj� si� 	ródłem  

samotno�ci;  

– Czy byli�my zdolni do przezwyci��enia ignorancji,  

w której �yj� osoby; 

– Czy byli�my blisko tego, kto jest samotny i uci�niony;  

8

Obraz Matki Bo�ej rozwi�zuj�cej w�zły 

W 1985 r. ksi�dz Bergoglio wyjechał na pół roku do Niemiec, 

aby tam pracowa� nad doktoratem. W trakcie pobytu przyszły 

papie� wybrał si� na wycieczk� do Augsburga, gdzie w jednym  

z ko�ciołów zachwycił go obraz Maryi rozwi�zuj�cej w�zły.  

Zafascynowany barokowym dziełem autorstwa Johanna Georga 

Melchiora Schmidtnera i jego dydaktyczn� wymow� zakupił 

wi�ksz� ilo�� pocztówek z reprodukcj� obrazu i przywiózł je do 

Buenos Aires. Na ka�dym kroku pokazywał je i rozdawał komu 

tylko si� dało. Zamówił nawet kopi� do rektoratu jezuickiego 

uniwersytetu, którego był rektorem. Dzi�ki temu wizerunek  

Maryi zdobywał coraz wi�ksz� popularno��,  a w 1996 r. kopia 

płótna namalowana przez miejscow� malark� zawisła w ko�ciele 

San Jose del Talar. W zdumiewaj�cym tempie rozkwitł kult tego 

obrazu, a w chwili obecnej co miesi�c nawiedza go kilkadziesi�t 

tysi�cy wiernych. Kult Maryi rozwi�zuj�cej w�zły przeniósł si�

nawet z Argentyny do Brazylii3.

Obraz pt. „Maryja rozwi�zuj�ca w�zły” jest czczony w ko�cie-

le �w. Piotra z Perlach w Augsburgu, w Niemczech, od 1700 r. 

Dwaj aniołowie odł�czaj� si� od chóru anielskiego. Jeden  

z nich trzyma wst��k� – wst��k� naszego �ycia, cał� zamotan�

w w�zły ró�nych rozmiarów, łatwe do rozsupłania lub bardzo 

�ci�ni�te, zgrupowane lub oddalone od siebie – konsekwencje 

grzechu we wszystkich dziedzinach naszego �ycia: uczuciowego, 

rodzinnego, zawodowego, wspólnotowego.  

_____ 

3
 Na podstawie: Leszek �liwa, Franciszek. Papie� z ko�ca �wiata.
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Dobry anioł patrzy na swoj� Królow�, z łagodno�ci� prezentu-

je Maryi t� wst��k� mówi�c: „Ufamy Tobie, nasza Matko, i wie-

rzymy, �e mo�esz nam pomóc. Rozwi�� te supły �ycia”. Maryja 

bierze nasze �ycie w swoje współczuj�ce dłonie i rozsupłuje w�-

zły, jedne po drugich. Z jak� uwag� i z jak� czuło�ci� to czyni, 

całkowicie pochłoni�ta naszymi pro�bami, wołaniami dzieci, 

które s� Jej tak drogie. I co si� dzieje? Zasupłana wst��ka zmie-

nia si� w now�, woln� od wszystkich w�złów, które j� dot�d 

pokrywały. Jak wielka moc została zło�ona w dłonie Maryi! 

Zbli�a si� inny anioł. Bierze wst��k� naszego �ycia, patrzy na 

nas i mówi: „Popatrzcie, co Ona uczyniła. Zobaczcie, czego mo-

�e dokona� przez swoje wstawiennictwo. A zatem pokładajcie  

w Niej wasz� ufno��. Zawierzcie Jej wasze trudno�ci i wasze 

l�ki!”4

Papie� Franciszek  

o Maryi rozwi�zuj�cej w�zły grzechu 

To spotkanie w Roku Wiary po�wi�cone jest Maryi, Matce 

Chrystusa i Ko�cioła, naszej Matce. Jej figura, przywieziona  

z Fatimy pomaga nam w odczuwaniu Jej obecno�ci po�ród nas. 

Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa. Jest niewiast� wiary, 

prawdziwie wierz�c�. Mo�emy zapyta�: jaka była wiara Maryi? 

Pierwszym elementem Jej wiary jest to: wiara Maryi rozwi�zu-

je w�zeł grzechu. Co to znaczy? Ojcowie Soboru [Watyka�skie-

_____ 
4
 Na podstawie broszurki autorstwa argenty�skiego kapłana propaguj�cego kult obra-

zu Matki Bo�ej rozwi�zuj�cej w�zły, wydanej przez OO. Paulinów we Wrocławiu:  

http://www.mati.com.pl/paulini3/?strona,doc,pol,glowna, 1479,0,896,1,1479,ant.html 
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w Jej cieniu, w fałdach Jej płaszcza, w ramionach, które ci� otu-

laj�.

Dzie� 9. Sze�� zda�, które Matka Bo�a wypowiedziała do �w. 

Juana Diego to duchowy program równie� dla ciebie. W �wietle 

wiary Maryja, która spotkała swego małego synka Juana Diego, 

obecna jest równie� w twoim �yciu. Warto o tym pami�ta�, 

szczególnie gdy si� gubisz, gdy próbujesz uciec przed Jedyn�

Miło�ci�, gdy przychodzi ci do głowy pomysł, aby pój�� inn�

drog�, nie t�, na której dot�d J� spotykałe�. Matka Bo�a kocha 

ci� wła�nie takiego – zagubionego, zachowuj�cego si� zupełnie 

niedorzecznie. A nie tego wspaniałego i doskonałego – którym 

zreszt� nie jeste� i nigdy nie b�dziesz10.

3. Intencje  

Wzbud� w sercu intencj� zwi�zan� z konkretnym w�złem, albo 

wi�ksz� pl�tanin� w�złów, które pragniesz, aby Maryja rozwi�-

zała.  

I. O rozwi�zanie w�złów powstałych na skutek moich  

osobistych zaniedba�, niewierno�ci i grzechów na drodze  

�ycia w komunii z Chrystusem przez Maryj�, np.: 

– niewierno�ci w �yciu Eucharysti� na co dzie� i praktykowa-

niu cz�stej adoracji; 

_____ 

10
 Zeszyt RRN nr 41: Pierwsze�stwo łaski. Rozdz. III. Ku pierwsze�stwu woli Bo�ej.
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płaszcz naszej ukochanej Mamusi. Wiadomo, �e w fałdach mat-

czynego płaszcza mo�e si� skry� tylko kto� mały. Tylko małe 

dziecko mo�e wsun�� si� w fałdy płaszcza swojej Matki, Królo-

wej i znikn��, schowa� si� przed całym �wiatem. Człowiek wiel-

ki w mniemaniu o sobie, pyszny, nie zmie�ci si� w fałdach płasz-

cza, nie skorzysta ze szczególnej opieki Maryi. 

Dzie� 6. Czy� nie jeste� (...) w moich ramionach, które ci�

obejmuj�? Te ramiona to ramiona najczystszej Miło�ci, które 

przytulaj� do Serca Maryi Jej małego, ukochanego syna. Tak jak 

na wizerunku jasnogórskim i na tylu innych rozsianych po całym 

�wiecie obrazach Matka Bo�a przytula do swego serca Dzieci�t-

ko Jezus. Serce Maryi wcale si� nie zra�a twoim grzesznym za-

gubieniem, Jej ramiona s� zawsze otwarte, zawsze ci� przytulaj�.

Dzie� 7. Czy to nie Ja jestem twoim wybawieniem? To przez 

Maryj� Bóg chce wybawia� swego syna, Juana Diego, z kłopo-

tów, chce go zbawia�. Na drodze maryjnej wybawieniem dla 

dusz, które Bóg prowadzi przez Matk� Bo�� jest miłuj�ca obec-

no�� Maryi w ich �yciu. Przywodzi to na my�l słowa sługi  

Bo�ego kard. Stefana Wyszy�skiego, który po wyj�ciu z inter-

nowania w 1956 roku udał si� na Jasn� Gór� i powiedział, �e 

przybywa do Tej, która jest najbardziej bezpo�rednim, najpot��-

niejszym działaniem Boga w jego �yciu. Bóg ingerował w �ycie 

Prymasa Tysi�clecia, podobnie jak w �ycie �w. Juana Diego, 

wybawiał go z kłopotów wła�nie poprzez Maryj�.

Dzie� 8. Na zako�czenie Maryja pyta: Czy� potrzebujesz cze-

gokolwiek innego? Nie, oczywi�cie, �e nie, bo w tym, co Ona 

powiedziała, masz wszystko, co dla ciebie najwa�niejsze. Nie 

trwó� si�, nie l�kaj si�, Matka Bo�a jest przy tobie, jeste� ukryty 
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go II] zacytowali wyra�enie �w. Ireneusza mówi�ce: „W�zeł 

zwi�zany przez nieposłusze�stwo Ewy został rozwi�zany przez 

posłusze�stwo Maryi; co zwi�zała przez niewierno�� dziewica 

Ewa, to dziewica Maryja rozwi�zała przez wiar�”. 

Oto „w�zeł” nieposłusze�stwa, „w�zeł” niewiary. Kiedy jakie�

dziecko nie słucha mamy lub taty, mo�na powiedzie�, �e powsta-

je mały „w�zeł”. Dzieje si� tak, je�li dziecko działa zdaj�c sobie 

spraw� z tego, co robi, zwłaszcza je�li jest w tym kłamstwo.  

W takiej chwili nie ufa mamie i tacie. Wy wiecie ile� razy to si�

dzieje! Wtedy relacja z rodzicami musi zosta� oczyszczona  

z owego braku i rzeczywi�cie przepraszamy, �eby na nowo nasta-

ła zgoda i zaufanie. Co� podobnego zachodzi w naszej relacji  

z Bogiem. Kiedy Go nie słuchamy, nie pełnimy Jego woli, do-

konujemy konkretnych działa�, w których wykazujemy brak 

zaufania do Niego – a to jest grzechem – tworzy si� w nas 

jakby w�zeł. I te w�zły pozbawiaj� nas pokoju i pogody ducha. 

S� niebezpieczne, poniewa� z wi�kszej liczby w�złów mo�e 

powsta� pl�tanina, która mo�e by� coraz bardziej bolesna  

i trudniejsza do rozwi�zania.

Lecz dla Bo�ego miłosierdzia – to wiemy – nie ma rzeczy 

niemo�liwych! Nawet najbardziej skomplikowane w�zły roz-

wi�zuj� si� z pomoc� Jego łaski. A Maryja, która ze swoim 

„tak” otworzyła drzwi Bogu, by rozwi�za� w�zeł dawnego  nie-

posłusze�stwa jest matk�, która cierpliwie i czule prowadzi 

nas do Boga, aby rozwi�zał On w�zły naszej duszy swym  

Ojcowskim miłosierdziem. Ka�dy z nas ma jakie� w�zły i mo-

�emy zapyta� si� w gł�bi naszego serca: jakie w�zły s� w moim 

�yciu? „Ojcze, moich nie da si� rozwi�za�!” Lecz to jest bł�d! 

Wszystkie w�zły serca, wszystkie w�zły sumienia mog� by�
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rozwi�zane. Czy prosz� Maryj�, by mi pomogła mie� ufno��

w Bo�e Miłosierdzie, by te w�zły rozwi�za�, bym si� zmienił? 

Ona, niewiasta wiary, z pewno�ci� ci powie: „Id	 dalej, id	 do 

Boga: On ciebie rozumie”. Oto Ona prowadzi ci� za r�k�, Matka, 

w obj�cia Ojca Miłosierdzia5.

Historia �w. Juana Diego,  

posła�ca Matki Bo�ej z Guadalupe 

W XVI wieku w Meksyku �w. Juan Diego ukazał swoim 

współbraciom Aztekom oblicze i posta� Maryi, odbite na tilmie 

(india�skim płaszczu). Gdy pewnego grudniowego dnia 1531 r. 

pokonywał dług� drog� z domu do ko�cioła usłyszał wołaj�cy go 

głos. Był to głos Maryi, która wezwała go po imieniu, w sposób 

pełny miło�ci i bardzo osobisty: Juanie, mój najdro�szy synu. 

Jednocze�nie dała mu pozna� siebie i swoje tajemnice: Matki 

Boga, która Go przynosi i objawia, i pełnej miłosierdzia Matki 

ludzi. 

Nast�pnie wtajemniczyła go w swoje plany – powierzaj�c mu 

misj�. Posłała go jako po�rednika, dzi�ki któremu Jej ukochany 

lud b�dzie mógł przychodzi� do Niej i przedstawia� swoje błaga-

nia. Posłuszny Ko�ciołowi w osobie biskupa Zumarragi, miał 

przyczyni� si� do  powstania Jej ziemskiego sanktuarium. 

Gdy Juan Diego poczuł si� mały i bezradny, niezdolny do wy-

pełnienia misji, prosił Maryj�, by posłała kogo� godniejszego. 

_____ 
5

 Katecheza podczas czuwania Maryjnego w Roku Wiary, Plac �w. Piotra, 

12.10.2013. 
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To, �e male�stwo zagubiło si�, zamkn�ło, nie mo�e mie�

wpływu na jej stosunek do niego. Nawet jeszcze bardziej b�dzie 

si� o nie troszczy�. Przecie� wie, �e bez niej nie prze�yłoby na-

wet kilku godzin.  

Dzie� 2. Nast�pne słowa Matki Bo�ej: niech si� nie trwo�y 

twoje serce, wyra	nie daj� do zrozumienia, �e Maryja zna pro-

blemy Juana Diego. Zna je dobrze i mówi swemu małemu syno-

wi, �e nie ma powodu do trwogi, bo Ona pragnie si� o niego za-

troszczy�. My tak�e, kiedy Bóg jako� objawia nam si� w wyda-

rzeniach, mo�emy prze�ywa� pewn� trwog�. W �wietle wiary 

ka�de wydarzenie jest przecie� przej�ciem Boga, który obecny 

jest w naszym �yciu z cał� sw� miło�ci�, ale i wielko�ci�, pot�g�.

Dzie� 3. Słowa: Czy� nie jestem przy tobie Ja, twoja Matka?

oznaczaj�: nie trwó� si�, nie l�kaj si�, jestem przy tobie – Ja, 

Matka Bo�a, twoja Matka Niebieska, Ta, która jest Królow�

Nieba i Ziemi. 

Dzie� 4. Zaufaj mi. Czy nie stoisz w moim cieniu? By� w cie-

niu Maryi to znajdowa� si� w strefie bezpiecze�stwa, gdzie nic ci 

nie grozi. By� w cieniu, czyli by� zasłoni�tym od skwaru dnia, 

wichury, od uci��liwo�ci �ycia, niepotrzebnych trosk, kłopotów, 

cierpie�. Ale by� w cieniu to znaczy tak�e by� małym, niewa�nym.

Te słowa zawieraj� zach�t�, by znika� dla własnego działania, 

by� zawsze w cieniu Maryi działaj�cej w tobie i przez ciebie. 

Niech wszelkie dobro nadprzyrodzone w twoim �yciu b�dzie 

przypisywane tylko Jej. 

Dzie� 5. Czy� nie jeste� ukryty w fałdach mego płaszcza...

Płaszcz Matki Bo�ej pojawia si� wielokrotnie w ró�nych ob-

jawieniach. Jest to płaszcz Królowej Nieba i Ziemi, symbol god-

no�ci, jakiej Bóg udzielił Matce swego Syna. Ale jest to równie�
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1. Słowa Matki Bo�ej do �w. Juana Diego 

Wzbud� wiar� w obecno�� Matki Bo�ej przy tobie. Jako modli-

tw� wst�pn� przeczytaj Jej słowa skierowane do �w. Juana Diego. 

Zapragnij na�ladowa� jego postaw� zawierzenia. 

Mój mały ukochany synu, niech si� nie trwo�y twoje serce.  

Czy� nie jestem przy tobie Ja, twoja Matka?  

Czy nie stoisz w moim cieniu?  

Czy� nie jeste� ukryty w fałdach mego płaszcza i w moich  

ramionach, które ci� obejmuj�?  

Czy to nie Ja jestem twoim wybawieniem?  

Czy� potrzebujesz czegokolwiek innego?  

2. Medytacja nad sze�cioma zdaniami Matki Bo�ej  

Ka�dego dnia rozwa� przez dłu�sz� chwil� kolejne słowa prze-

słania Matki Bo�ej z Guadalupe – jako skierowane osobi�cie do 

ciebie. 

Dzie� 1. Maryja mówi: Mój mały ukochany synu – nie tylko 

zawsze, niezmiennie ukochany, cho� odwróciłe� si� ode Mnie, 

poszedłe� inn� drog�, �eby Mnie nie spotka�, ale tak�e mały,

wymagaj�cy szczególnej opieki, jak male�kie dziecko, które do-

piero co si� urodziło. Taki mały synek, noworodek jest przecie�

zupełnie bezradny, bez mamy nie ma najmniejszych szans. Ona 

karmi go piersi�, ubiera, myje, przewija, okrywa. 

12

Ona jednak powiedziała mu, �e nie zmieni swego planu, bo wła-

�nie jego, tak słabego i bezradnego, wybrała na swego posła�ca:  

Posłuchaj mnie, mój najmłodszy i najdro�szy synu, wiedz  

z niewzruszon� pewno�ci�, �e nie brak mi sług i posła�ców, 

którym mog� da� zadanie poniesienia moich słów, którzy 

przeprowadz� moj� wol�. Ale bardzo potrzeba, aby� ty błagał 

w mojej sprawie i �eby dzi�ki twej pomocy i po�rednictwu 

moja wola została spełniona
6
.

W decyduj�cym dniu, gdy miał otrzyma� długo oczekiwany 

znak maj�cy przekona� biskupa, Juan Diego stan�ł wobec prze-

ciwno�ci, która go całkowicie przerosła – jego wuj �miertelnie 

zachorował. Ludzka rozwaga nakazała mu sprowadzi� kapłana  

z ostatni� posług� i odło�y� na pó	niej umówione spotkanie  

z Maryj�. Ona jednak wezwała go do szale�stwa wiary i ufno�ci: 

poprosiła, aby zawierzył Jej trosce chorob� wuja a sam, bez l�ku  

i wahania, podj�ł wyznaczon� mu misj�. Juan Diego poj�ł swój 

bł�d ju� w tej samej chwili, gdy Maryja pojawiła si� na �cie�ce, 

na któr� zboczył, by J� min��. Zrozumiał, �e zasmucił J� i dopu-

�cił si� niewierno�ci post�puj�c tak, jakby Ona nigdy nie wkro-

czyła w jego �ycie – a wi�c działaj�c tylko po ludzku i w oparciu 

jedynie o własne siły. �ałuj�c z całego serca nie tylko J� przepro-

sił, ale wszystko naprawił – zdobywaj�c si� na akt ufnego zawie-

rzenia pełnym miło�ci słowom, które od Niej usłyszał: 

_____ 
6
 Na podstawie r�kopisu Nican Mopohua z 1666 r. w j�zyku Azteków, opisuj�cego 

objawienia w Guadalupe. Tłum. za opracowaniem: Matka Bo�a z Guadalupe, wyd. przez 

Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Cz�stochowa 2010. 
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Posłuchaj, we� to sobie do serca, mój najmłodszy i najdro�-
szy synu, �e rzecz, która ci� niepokoi, rzecz która ci� dotyka, 

jest niczym. Nie pozwól, aby twe oblicze, twe serce niepokoiło 

si�. Nie bój si� tej choroby twego wuja ani �adnej innej cho-

roby, ani niczego, co ostre i bolesne. Czy� nie jestem tu, Ja, 

któram twoj� Matk�? Czy� nie jeste� w moim cieniu i w mojej 

opiece? Czy� nie jestem �ródłem twej rado�ci? Czy� nie jeste�
w zagł�bieniu mego płaszcza, w skrzy�owaniu mych r�k? 

Czy� potrzebujesz czego� wi�cej? Niechaj nic innego ci� nie 

martwi ani niepokoi. Niechaj nie martwi ci� choroba twego 

wuja, poniewa� on teraz nie umrze. Mo�esz by� pewien, �e ju�
ma si� dobrze. (I w tym momencie wuj został przywrócony do 

zdrowia, jak dowiedzieli si� pó	niej). Wejd� na gór�, mój naj-

dro�szy synu, na szczyt wzgórza, tam, gdzie mnie ujrzałe�
i otrzymałe� me wskazówki, a znajdziesz ró�ne rodzaje kwia-

tów. Zetnij je, we� je i zbierz razem, nast�pnie zejd� tutaj  

i przynie� przede mnie. Juan Diego natychmiast wszedł na 

wzgórze…
7

Gdy przyniósł do biskupa zebrane w �rodku zimy kwiaty, to 

ostatecznie nie one stały si� zapowiedzianym znakiem, ale nie-

zwykły wizerunek Matki Bo�ej, który w cudowny sposób pojawił 

si� na jego płaszczu. Ten, który zawierzył Maryi, niejako przy-

niósł biskupowi Jej obecno��. A była ona tak mocna, �e biskup 

zatopił si� w długiej modlitwie i ju� bez �adnych w�tpliwo�ci 

rozpocz�ł wznoszenie �wi�tyni, o któr� prosiła Maryja. 

Duchowa obecno�� Maryi promieniej�ca z wizerunku odbitego 

na tilmie �w. Juana Diego przyci�gała do sanktuarium w Guada-

lupe miliony Indian, i pobudzała ich do przyj�cia chrztu i wiary  

_____ 

7
 Jak poprzednio. 
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W czasie modlitwy staraj si� przej�� duchowo wszystkie cztery 

etapy zawierzenia Miłosierdziu Bo�emu przez wstawiennictwo 

Maryi, czyli cztery przepa�ci: grzeszno�ci, ufno�ci, wdzi�czno�ci 

i Odkupienia9.

1. Wzbud	 wiar� w obecno�� Matki Bo�ej przy tobie. Jako mo-

dlitw� wst�pn� przeczytaj Jej słowa skierowane do �w. Juana 

Diego. Zapragnij na�ladowa� jego postaw� zawierzenia. 

2. Ka�dego dnia rozwa� przez dłu�sz� chwil� kolejne słowa 

przesłania Matki Bo�ej z Guadalupe – jako skierowane oso-

bi�cie do ciebie. 

3. Wzbud	 w sercu intencj� zwi�zan� z konkretnym w�złem, 

albo wi�ksz� pl�tanin� w�złów, które pragniesz, aby Maryja 

rozwi�zała.  

4. Odmów jedn� albo wi�cej tajemnic ró�a�ca staraj�c si� trwa�

w duchowej obecno�ci Maryi i powierzaj�c Jej swoj� intencj�. 

W trakcie modlitwy uczy� akt �alu i skruchy za wszystko, co 

z twojej strony mogło by� przyczyn� powstania bolesnych 

w�złów. Postanów podj�� trud pojednania: przebaczy� do-

znane krzywdy i naprawi� wyrz�dzone zło. Pami�taj, �e naj-

wa�niejszy jest akt woli, gdy� nad uczuciami nie zawsze 

mamy władz�. Z góry dzi�kuj za cuda, które Maryja uczyni. 

Wyra	 gotowo��, by sta� si� Jej posła�cem – misjonarzem 

Miłosierdzia. 

5. Zako�cz modlitw� do Matki Bo�ej rozwi�zuj�cej w�zły.  

_____ 

9
 Por. str. 4. 
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III.  

Przebieg nowenny 

do Matki Bo�ej 

14

w Jej Syna. Była to najwi�ksza ewangelizacja w dziejach ludzko-

�ci. Sam Juan Diego sp�dził reszt� �ycia mieszkaj�c w domu 

Maryi i opowiadaj�c z prostot� o wszystkim, czego do�wiadczył. 

Z cał� pokor�, nie ukrywaj�c słabo�ci i bł�dów, stał si� �ywym 

�wiadkiem Jej miłosierdzia, które odniosło triumf dzi�ki szalonej 

ufno�ci i zawierzeniu. Towarzyszyło mu �wiadectwo wuja, któ-

remu podczas choroby Maryja ukazała si� w takiej samej postaci 

i całkowicie uzdrowiła8.

_____ 
8
 Na podstawie opracowania: Matka Bo�a z Guadalupe, wyd. przez Tygodnik Kato-

licki „Niedziela”, Cz�stochowa 2010. 


