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NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

EWANGELIA (ŁK 1, 39-56) 
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. 
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie 
Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona 
okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest 
owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto 
skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 
powiedziane Ci od Pana».


Wtedy Maryja rzekła:


«Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. 
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
święte jest Jego imię, 
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. 
Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. 
Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».


Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.


	 


„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (1244) 
W czasie rozmyślania obecność Boża przeniknęła mnie żywo i poznałam radość 
Najświętszej Panny w Jej chwili wniebowzięcia... W czasie tego aktu, który się odbył ku 
czci Matki Bożej, pod koniec tego [aktu], ujrzałam Najświętszą Pannę, która mi rzekła: (...)  
Córko moja, polecam ci usilnie, abyś wiernie spełniała wszystkie życzenia Boże, bo to jest 
najmilsze Jego oczom świętym. Bardzo pragnę, abyś się w tym odznaczyła, to jest w tej 
wierności w pełnieniu woli Boga. Tę wolę Boga przełóż ponad wszystkie ofiary i 
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całopalenia. ⎯ Kiedy mówiła do mnie Matka niebieska, wstępowało w duszę moją głębokie 

zrozumienie tej woli Boga. 


➡ Święta siostra Faustyna mówiła, że wola Boża dla każdego człowieka jest miłością i 
miłosierdziem samym. Czy jest we mnie pragnienie wypełnienia woli Bożej, czy też mam 
własny plan na swoje życie?


➡  Czy proszę o tę łaskę także Maryję, moją Matkę, która doskonale wypełniła Boży plan?
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