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Modlitwa do Matki Bożej przed medytacją Słowa Bożego 
 
Dziewico Matko bądź przy mnie jak byłaś bliska Apostołom w Wieczerniku, umacniaj i pogłębiaj w moim 
duchu pragnienie Boga. Ty, Dziewico Milczenia, strzeż mojego skupienia zatrzymaj ode mnie 
niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim 
otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla Słowa. Podpowiedz mi, Niewiasto Modlitwy, 
słowa, które wzruszą serce Boga i sprawią, by On napełnił mnie obficie wiedzą i zrozumieniem. 
Niewyczerpana Księgo, Która dałaś światu do czytania wieczne Słowo Ojca prowadź mnie w lekturze 
świętego Tekstu, abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne Słowo w którym Ojciec wyraża całkowicie 
samego siebie. Ty, która jesteś Świątynia Ducha, wspieraj mnie w medytacji, bym był podobny do Ciebie. 
Dziewico, która zachowujesz wszystkie sprawy rozważając je w sercu. Niewiasto Modlitwy, daj mi 
uczestniczyć w tej radości, z jaką wielbiłaś Pana: niech Twoje uwielbienie i Twój śpiew staną się moimi 
Lustro odzwierciedlające doskonale Obraz Syna, Uproś mi łaskę życia, które będzie wiernym wyrazem 
tego, co czytam, medytuję, o co błagam i co kontempluję. 
 
Wielki Poniedziałek    06.04    J 12, 1-11  
 
Trzysta denarów to był roczny zarobek robotnika. Trudno zrozumieć „szaleństwo” Marii… Takie 
zachowanie można wytłumaczyć tylko „szaleństwem” miłości. Wyobraź sobie tę radość, jaką przeżywały 
Maria i Marta, kiedy Jezus wskrzesił ich brata, Łazarza. Jezus, dla którego urządzono ucztę, to już dla 
nich nie tylko przyjaciel i nauczyciel. To jest ZBAWICIEL! Miłość do Zbawiciela jest „nie z tej ziemi”, jest 
z nieba. Tam nie trzeba tak liczyć i oszczędzać. Tam obfitość jest normą. Niech nasze serca napełnią się 
wonią drogocennego olejku – miłości do naszego ZBAWICIELA! A wówczas doświadczymy nieba!  
 
Wielki Wtorek 07.04     J 13, 21-33.36-38  
 
Czym jest ten kawałek chleba zamoczony dla ucznia? To szansa na nawrócenie ale zarazem 
przypieczętowanie męki Pana. Jezus w pełni świadomie przyjmuje plan zbawienia człowieka w miłości aż 
do śmierci. Nikogo w tym planie nie pomija, ani Judasza, ani Piotra, ani żadnego innego nawet 
największego grzesznika. Bóg zawsze wierzy w człowieka, wierzy w Ciebie. Daje szansę nawrócenia. Na 
to nigdy nie jest za późno. 
 
Wielka Środa 08.04    Mt 26, 14-25 
 
To miało być kolejne Święto Paschy, uczniowie niczego się nie spodziewali. Choć Jezus zapowiadał swoją 
mękę - Oni nie rozumieli. To miały być kolejne zwyczajne Święta Wielkanocne. Chyba nikt z nas jeszcze 
na początku marca nie spodziewał się, że będzie inaczej. Dziś wiemy, że będzie inaczej niż kiedykolwiek 
i może to okazja aby spojrzeć inaczej na życie, wiarę, Boga? Może dobrze, że będzie się trzeba bardziej 
postarać żeby duchowo przeżyć ten czas, a może właśnie będzie łatwiej skupić się na Bogu i Jego miłości. 
Bo ta miłość jest bez granic i nic nas od niej nie odłączy, nawet najpaskudniejszy wirus. Warto jednak 
pamiętać, że największym i najbardziej niebezpiecznym wirusem jest grzech i przede wszystkim od niego 
chce nas uwolnić Bóg swoją męką, śmiercią i ZMARTWYCHWSTANIEM. 


