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11. Modlitwa końcowa przed błogosławieństwem
Boże, z  Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo 

przyjęło ludzkie ciało w  łonie Najświętszej Maryi Panny, spraw, aby wspo-
magało nas wstawiennictwo Dziewicy, w której Boże macierzyństwo głęboko 
wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

12. Pieśń na zakończenie
Pomnij, Mario, Matko miła… (Siedlecki, nr 57). 

ks. Marek Chmielewski

Maryja – zawsze Dziewica

1. Śpiew na wejście
Przeczysta Dziewico (Siedlecki, nr 254).

2. Wprowadzenie po pozdrowieniu 
(celebrans lub komentator) 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i  Maryja, zawsze Dziewi-

ca!”. Te słowa pozdrowienia przynajmniej kilka razy dziennie słyszymy na 
antenie Radia Maryja i TV Trwam. Niektórzy sądzą, że jest to typowe pozdro-
wienie w  Rodzinie Radia Maryja. Tymczasem wyraża ono głęboką prawdę 
wiary, że Maryja w chwili zwiastowania, gdy poczęła Syna Bożego mocą Du-
cha Świętego, a  także w  czasie gdy Go rodziła w  betlejemskiej szopie, była 
i  pozostała Dziewicą. Tę prawdę wiary, określoną w  Kościele jako dogmat, 
szerzył założyciel redemptorystów św. Alfons Liguori († 1787). Duchowi sy-
nowie świętego kontynuują to dzieło między innymi za pomocą radia i tele-
wizji.

W  tej celebracji przez rozważanie słowa Bożego chcemy głębiej po-
znać jeden z czterech dogmatów maryjnych i uwielbić Przenajświętszą Trójcę 
w dziewiczym pięknie Maryi, zawsze Dziewicy. 

3. Modlitwa 
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom Twoim, cieszyć  się trwałym zdro-

wiem duszy i  ciała i  za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dzie-

gą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką 
Bożą (Theotokos)« (nr 495).

Z  faktu, że Maryja jest »Matką Boga«, wynikają wszystkie pozostałe 
aspekty Jej misji; podkreślają je tytuły, jakimi wspólnota uczniów Chrystu-
sa czci Ją w każdym zakątku ziemi. Przede wszystkim tytuły: »Niepokalana« 
i »Wniebowzięta«, albowiem niewątpliwie nie mogła ulec zepsuciu, będącemu 
konsekwencją grzechu pierworodnego, Ta, która miała zrodzić Zbawiciela.

Dziewica Maryja jest również nazywana Matką Mistycznego Ciała, 
czyli Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego, powołując  się na tradycję 
patrystyczną, sformułowaną przez św. Augustyna, potwierdza, że Ona jest 
»również Matką członków Chrystusa […], ponieważ swoją miłością współ-
działała w  tym, by w  Kościele rodzili  się wierni, którzy są  członkami owej 
Głowy« (nr 963)”.

10. Modlitwa różańcowa metodą dopowiedzeń 
Wszyscy recytują pierwszą część „Zdrowaś, Maryjo” do słów „owoc ży-

wota Twojego Jezus”, a  jedna z 10 wybranych osób dopowiada podaną ni-
żej klauzulę. Po ostatniej klauzuli wszyscy recytują „Święta Maryjo, Matko 
Boża…”.

Ojcze nasz…
Zdrowaś, Maryjo…
■   który wybrał Cię od założenia świata na swoją Matkę.
■   który w Tobie się począł z Ducha Świętego.
■   którego przyjęłaś dziewiczym sercem napełnionym Duchem Świę-

tym.
■   którego kontemplowałaś, nosząc w swoim dziewiczym łonie.
■   który z Ciebie narodził się, „gdy nadeszła pełnia czasu”.
■   którego porodziłaś w ubogiej betlejemskiej szopie.
■   którego przyjęłaś z prawdziwie macierzyńską miłością.
■   w którym jako pierwsza uznałaś Jednorodzonego Syna Bożego. 
■   którego jako Matka Kościoła stale rodzisz w sercach ludzi mocą Du-

cha Świętego.
■   który w tajemnicy Twego Bożego macierzyństwa ukazuje nam nie-

skończone miłosierdzie Boże. 
Chwała Ojcu…
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czytamy, że Jezus Chrystus „poczęty został z Ducha Świętego w łonie Dziewi-
cy – Matki, która tak Go wydała na świat bez naruszenia swego dziewictwa, 
jak Go w  nienaruszonym dziewictwie niegdyś poczęła”; orzeczeniu Synodu 
Laterańskiego z 649 r., który stanowi: „Jeśli ktoś nie wyznaje nauki świętych 
ojców […], że właściwie i prawdziwie święta, niepokalana i zawsze dziewica 
Boża Rodzicielka […] poczęła szczególnie i prawdziwie bez nasienia, a z Ducha 
Świętego, Boże Słowo, które przed wiekami narodziło się z Ojca, a następnie 
w sposób nienaruszony je zrodziła, pozostając w dalszym ciągu nienaruszoną 
dziewicą – niech będzie potępiony”.

Ta prawda wiary (dogmat) wielokrotnie była potwierdzana przez in-
nych papieży, m.in. na Soborze Laterańskim w  1215 r., w  konstytucji Cum  
quorundam Pawła V z  1555  r. oraz w  adhortacji Signum magnum (z  13 V 
1968) Pawła VI. 

Kościół naucza więc, że Maryja jest semper Virgo (zawsze Dziewica), 
zarówno przed poczęciem Jezusa bez udziału mężczyzny, lecz mocą Ducha 
Świętego (ante partum), w  chwili urodzenia Jezusa (in partu), jak również 
po Jego narodzeniu (post partum), co oznacza, że Pan Jezus nie miał żadne-
go rodzeństwa. Nie chodzi tu więc o krępujące szczegóły anatomiczno-fizjo-
logiczne, lecz o podkreślenie absolutnie wyjątkowej sytuacji wcielenia Syna 
Bożego. 

B.  Wiara Kościoła odnośnie do dziewictwa Maryi opiera  się przede 
wszystkim na Piśmie Świętym, w którym są liczne jednoznaczne przesłanki 
potwierdzające prawdę o Jej dziewictwie. 

W Księdze Izajasza czytamy: „Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nada 
mu imię Emmanuel” (Iz 7,14). W oryginale hebrajskim użyto słowa hinne ha-
-alma, które oznacza dziewczynę niezamężną, dziewicę. 

Do tekstu Izajasza nawiązuje św. Mateusz, stwierdzając najpierw, że 
po zaślubinach, wpierw nim zamieszkali razem, Maryja „znalazła się brze-
mienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt 1,18). Następnie dodaje, że zgodnie 
z nakazem, jaki dał mu anioł we śnie, Józef przyjął swoją żonę i „nie współ-
żył z  Nią, aż urodziła Syna” (Mt 1,23-25). Przeciwnicy prawdy o  dziewic-
twie Maryi zwracają uwagę na wyrażenie „aż urodziła Syna”, co miałoby 
sugerować, że po Jego urodzeniu doszło do pożycia małżeńskiego. Ten dość 
charakterystyczny dla języka hebrajskiego zwrot (por. Ps 110,1) mówi tyl-

wicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i  obdarz wieczną radością. Przez 
naszego Pana… 

4. Czytania
Pierwsze czytanie: Iz 7,10-14; 8,10 (Lekcjonarz mszalny, t. VI, nr 39). 
Psalm responsoryjny: Jdt 13,18bcde.19-20a (R.: „Tyś wielką chlubą Ko-

ścioła świętego”) (Lekcjonarz mszalny, t. VI, nr 33).
Ewangelia: Łk 1,26-38 (Lekcjonarz mszalny, t. VI, nr 54).

5. Komentarz do czytań
Słowo Boże, które Maryja zachowywała i rozważała w swoim dziewi-

czym sercu (por. Łk 2,19.51), ustami proroka Izajasza kilka wieków wcześniej 
zapowiada Jej dziewicze macierzyństwo względem Syna Bożego. 

Spełnienie się tego proroctwa opisuje św. Łukasz, podkreślając szcze-
gólną rolę Ducha Świętego w realizacji Bożego planu wcielenia w osobie dzie-
wiczej Maryi.

Z uwagi na Jej szczególne wybranie i napełnienie Duchem Świętym, jak 
również pokorę i posłuszeństwo Bogu Kościół wpatruje się w Maryję i Nią się 
chlubi. 

6. Homilia
A.  Dziewictwo to delikatny i  zarazem trudny temat. Z  medycznego 

i  biologicznego punktu widzenia dziewictwo i  macierzyństwo wykluczają 
się. Absolutny wyjątek stanowi Maryja, która była dziewicą i  zarazem mat-
ką. Święty Jan Paweł II w liście Mulieris dignitatem napisał, że „dziewictwo 
i  macierzyństwo współistnieją w  Niej: nie wykluczają  się wzajemnie ani 
nie ograniczają. Co więcej, osoba Bogarodzicy pozwala wszystkim ludziom 
– zwłaszcza wszystkim kobietom – dostrzec, w jaki sposób te dwa wymiary 
i dwie drogi osobowego powołania kobiety wzajemnie się tłumaczą i dopeł-
niają” (nr 17).

Od starożytności Kościół przyjmuje tę prawdę jako dogmat. Została 
ona wyrażona w trzech głównych dokumentach: w wyznaniu wiary zwanym 
Symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim, w  którym zawarte są  słowa: 
„I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”; liście dogma-
tycznym św. Leona I  Wielkiego do patriarchy Flawiana z  449 r., w  którym 
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Obejmowała rozpalony Ogień, nosiła go bez szwanku. Płomień stał się ciałem 
i dał się Jej pieścić w rękach”.

Również św. Tomasz z Akwinu († 1274), podsumowując dotychczasowe 
nauczanie Kościoła, stwierdza m.in., że Chrystus Pan chciał w taki niespoty-
kany sposób się narodzić i w ten sposób „ujawnić zarówno prawdę swego cia-
ła, jak i swoją boskość. Aby prawdę swego ciała ujawnić, rodzi się z kobiety. 
Lecz aby ujawnić swoją boskość, rodzi się z dziewicy”. Doktor Anielski podaje 
też argumenty, które uzasadniają, że po urodzeniu Syna Maryja pozostała 
dziewicą. Jego zdaniem uwłaczałoby to Chrystusowi, gdyby On, Jednorodzo-
ny Syn Ojca, nie był jedynym Synem Maryi jako najdoskonalszy Jej Owoc. 
Gdyby Maryja podjęła współżycie z  Józefem, byłoby to urągające Duchowi 
Świętemu, którego przybytkiem stało się Jej dziewicze łono, gdzie ukształto-
wało się ciało Chrystusa. Uwłaczałoby to też godności i świętości Matki Bożej, 
bo gdyby podjęła współżycie z  Józefem, okazałaby największą niewdzięcz-
ność wobec Boga, który „uczynił Jej wielkie rzeczy”. Wreszcie gdyby Jezus 
miał rodzeństwo, byłaby to wielka zuchwałość ze strony św. Józefa. Dopuścił-
by się on bowiem profanacji Tej, która napełniona Duchem Świętym, porodzi-
ła Zbawiciela świata.

D. Choć wydaje się, że dziewicze poczęcie i narodzenie Jezusa kłóci się 
z logiką i prawem natury, to jednak warto pamiętać, że współczesna genetyka 
zna zjawisko partenogenezy, czyli dzieworództwa, które występuje w przy-
rodzie jako proces rozwoju zarodków z  niezapłodnionej komórki żeńskiej. 
Taki proces można też wywołać sztucznie, np. przez klonowanie.

Dziewictwo Maryi, w które Kościół wierzy i którego broni, jest ozna-
ką szczególnej interwencji Boga w  prawa natury, które sam ustanowił. Jest 
to jedyne tego rodzaju zdarzenie w dziejach świata, tak samo jak jedyne w hi-
storii ludzkości jest wcielenie Syna Bożego, które zapoczątkowało nowy etap 
w  historii, gdyż narodzenie Jezusa stanowi granicę wydarzeń „przed naszą 
erą” i wydarzeń „z naszej ery”. Oznacza to, że Jezus Chrystus jest faktycznie 
wcielonym Synem Ojca – drugą Osobą Boskiej Trójcy. Jego narodzenie z dzie-
wiczej Matki, bez udziału ziemskiego ojca, podkreśla ojcostwo Boga. 

Omawiana tu prawda wiary podkreśla wyjątkowość wcielenia Syna 
Bożego. Trwałe dziewictwo Maryi ma więc w  istocie znaczenie trynitarne 
i  chrystologiczne, a  nie tylko czysto biologiczno-anatomiczne. I  choć nie 

ko o tym, co się zdarzyło lub nie nastąpiło do pewnej granicy czasowej, ale 
nie przesądza, co nastąpiło potem. Ponadto fakt wspólnego zamieszkania 
Maryi z  Józefem wcale nie pociąga za sobą konieczności pożycia małżeń-
skiego. 

Ewangelista Łukasz też nie pozostawia wątpliwości, że św. Józef, jako 
prawowity małżonek Maryi, był jedynie przybranym ojcem Jezusa. W  sce-
nie zwiastowania notuje bowiem słowa archanioła: „Nie bój się, Maryjo, bo 
Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i  urodzisz Syna, i  nadasz mu imię Je-
zus” (Łk 1,31). Ponieważ Maryja zrozumiała, że dostąpiła nadzwyczajnej ła-
ski i zostanie Matką Mesjasza pomimo swego dziewictwa, zapytała: „Jak się 
to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?” (por. Mt 1,34). Archanioł 
odpowiedział Jej w sposób jednoznaczny: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osło-
ni Cię moc Najwyższego” (Łk 1,35). Na potwierdzenie, że dla Boga nie ma nic 
niemożliwego, przywołał od razu fakt, że podeszła w  latach i  bezpłodna Jej 
krewna Elżbieta jest w zaawansowanej ciąży. Ze słów archanioła wynika, że 
Maryja poczęła Jezusa bez udziału mężczyzny, a więc jedynym Ojcem Jezusa 
jest Bóg Ojciec.

Niektórzy podają w wątpliwość nauczanie Kościoła odnośnie do tego, 
że Maryja po urodzeniu Jezusa pozostała dziewicą. Jako argument przeciw-
ny przytaczają zdania z Ewangelii mówiące o rodzeństwie Jej Pierworodne-
go Syna (por. Mt 13,55-56). Użyty w greckim tekście termin adelfoi, zgodnie 
z  całą bliskowschodnią obyczajowością, oznacza bliskich krewnych, nie zaś 
rodzone rodzeństwo. Tak jest w innych miejscach Pisma Świętego, gdzie bli-
scy krewni nazywani są po prostu braćmi lub siostrami (por. Rdz 13,8; 14,14.6; 
29,15; 1 Kor 9,5).

C. Te biblijne argumenty komentowali ojcowie Kościoła. Na przykład 
św. Ireneusz († 202) zwraca uwagę na to, że taka była wola Boga, by macie-
rzyństwo Maryi było dziewicze: „Ponieważ miało przyjść do ludzi zbawienie, 
jakiego się nie spodziewali, dlatego za sprawą Boga stało się to przez narodze-
nie z Dziewicy, jakiego się nie spodziewano. Bóg znak dał w ten sposób i nie 
człowiek to sprawił”.

Podobnie św. Efrem Syryjczyk († 373) swoje zdumienie tym niewytłu-
maczalnym połączeniem dziewictwa i macierzyństwa w Maryi wyraża w po-
etyckim obrazie: „Ogień był w łonie Panny, a nie spłonęła od jego płomienia. 
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Twoje macierzyństwo nie będzie następstwem małżeńskiego »poznania«, 
sprawi je sam Duch Święty, a »moc Najwyższego osłoni« tajemnicę poczęcia 
i narodzin Syna. Jako Syn Najwyższego zostaje On dany Tobie wyłącznie od 
Boga, w  Bogu wiadomy sposób«. Maryja więc zachowała swoje dziewicze 
»męża nie znam« (por. Łk 1,34), a równocześnie stała się Matką. Dziewictwo 
i  macierzyństwo współistnieją w  Niej: nie wykluczają  się wzajemnie ani 
nie ograniczają. Co więcej, osoba Bogarodzicy pozwala wszystkim ludziom 
– zwłaszcza wszystkim kobietom – dostrzec, w jaki sposób te dwa wymiary 
i dwie drogi osobowego powołania kobiety wzajemnie się tłumaczą i dopeł-
niają”.

10. Śpiew
Maryjo, czysta Dziewico (Exsultate Deo, 1994, nr 541).

11. Modlitwa powszechna
Razem z Maryją – Dziewiczą Matką zanośmy do Ojca przez Chrystusa 

w Duchu świętym pokorne błagania.
■   Za Kościół święty, który czci Maryję „zawsze Dziewicę”, aby wpatru-

jąc się w Jej przykład, coraz bardziej otwierał się na działanie Ducha 
Świętego. Ciebie prosimy…

■   Za twórców kultury i artystów, aby w swej twórczości i pracy, sza-
nując godność ludzkiego ciała, mieli odwagę sprzeciwiać się porno-
grafii. Ciebie prosimy…

■   Za dziewice konsekrowane, aby całkowicie oddając się Chrystusowi, 
były duchowo płodne w służbie Kościołowi świętemu. Ciebie pro-
simy…

■   Za dziewczęta, aby za przykładem dziewiczej Matki Boga ceniły so-
bie dziewictwo i czystość jako największy skarb swej młodości. Cie-
bie prosimy…

■   Za zmarłych, aby Maryja Dziewica była ich orędowniczką przed Bo-
giem. Ciebie prosimy…

■   Za nas tu obecnych, abyśmy jak Maryja „zawsze Dziewica” ulegli 
działaniu Ducha Świętego. Ciebie prosimy…

Razem z Maryją Dziewicą módlmy się jako dzieci Boże: Ojcze nasz…

daje się w pełni ogarnąć rozumem, to tym bardziej domaga się wiary. Wyzna-
nie prawdy o trwałym dziewictwie Maryi np. w formie pozdrowienia: „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica” jest uwielbie-
niem wszechmocy Boga oraz szczególnej roli Ducha Świętego. Uznając i wy-
znając dogmat dziewictwa Maryi, wielbimy trzecią Osobę Boską.

7. Komentarz
Naród polski, który szczególnie ukochał Matkę Bożą, niemal od same-

go początku wyznawał i bardzo cenił prawdę o Maryi, zawsze Dziewicy. Przy-
kładem tego jest uroczysta pieśń Bogurodzica, śpiewana jako hymn narodo-
wy w najważniejszych momentach naszej historii. Za chwilę także my chcemy 
tą pieśnią uczcić Maryję Dziewicę i oddać chwałę Przenajświętszej Trójcy.

Prawda o dziewictwie Maryi bliska była sercu największego z Polaków 
– św. Jana Pawła II. Po śpiewie Bogurodzicy wysłuchamy zatem fragmentu z li-
stu apostolskiego Mulieris dignitatem. 

8. Pieśń
Bogurodzica. 

9. Z listu apostolskiego o godności i powołaniu kobiety 
pt. Mulieris dignitatem, wydanego z okazji Roku 
Maryjnego 15 VIII 1988 r. (nr 17)
„Wypada obecnie nasze rozważanie skierować ku dziewictwu i macie-

rzyństwu jako tym dwom szczególnym wymiarom spełniania się kobiecej oso-
bowości. W świetle Ewangelii zyskują one pełnię znaczenia i wartości w Ma-
ryi, która jako Dziewica stała się Matką Syna Bożego. W Niej te dwa wymiary 
kobiecego powołania spotkały się i zespoliły w sposób wyjątkowy, tak że jed-
no nie wykluczyło drugiego, ale przedziwnie dopełniło. Opis zwiastowania 
w Ewangelii Łukaszowej wskazuje wyraźnie, że samej Dziewicy z Nazaretu 
wydawało się to niemożliwe. Kiedy słyszy słowa: »poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus«, pyta natychmiast: »Jakże się to stanie, skoro nie 
znam męża?« (Łk 1,31.34). W  normalnym biegu rzeczy macierzyństwo jest 
owocem owego »poznania« wzajemnego mężczyzny i kobiety w zjednoczeniu 
małżeńskim. Maryja, zdecydowana trwać w swoim dziewictwie, zadaje Zwia-
stunowi pytanie i  otrzymuje wyjaśnienie: »Duch Święty zstąpi na Ciebie«; 



88 89

nieustannie troszczyli  się o  dobra duchowe i  wysłużyli sobie udział w  Jej 
chwale. Przez naszego Pana…

4. Czytania 
Pierwsze czytanie: Ap 11,19a; 12,1-3a.101b.
Psalm responsoryjny: Ps 45,7.10-12.14-15 (R.: „Stoi Królowa po Two-

jej prawicy”) – z  uroczystości Wniebowzięcia NMP, Lekcjonarz, t. VI (Msza 
w dzień).

Drugie czytanie: 1 Kor 15,20-26 – z uroczystości Wniebowzięcia NMP, 
Lekcjonarz, t. VI (Msza w dzień).

Ewangelia: Łk 1,39-56 i  antyfona przed Ewangelią – z  uroczystości 
Wniebowzięcia NMP, Lekcjonarz, t. VI (Msza w dzień).

5. Komentarz do pierwszego czytania
W  pierwszym czytaniu św. Jan Ewangelista ukazuje nam tajemniczą 

„Niewiastę”. Była ona w pierwszych wiekach chrześcijaństwa interpretowa-
na jako obraz Kościoła, jednak potem rozpoznano w niej również rysy Maryi. 
Jej zwycięstwo, bóle rodzenia i walka ze smokiem – to wszystko mówi zarów-
no o Kościele, jak i o Maryi. Jednocześnie odsłania się bliski związek i podo-
bieństwo między Kościołem a Maryją. Wsłuchajmy się w to słowo, ponieważ 
ono zapowiada nasze zwycięstwo nad złem – zwycięstwo, którego Maryja jest 
dla nas znakiem.

6. Komentarz do drugiego czytania
Drugie czytanie ukazuje nam wyraźnie eschatologiczny wymiar na-

szego życia. Święty Paweł nie tylko umacnia braci w  wierze na drogach co-
dziennego zmagania z ludzką egzystencją, ale również wskazuje na sens i cel 
wszystkich podejmowanych działań. Ostateczne zwycięstwo i  królowanie 
w niebie Chrystusa to dla nas zapowiedź wiecznego królestwa, które nam zo-
stało obiecane. 

Już teraz cieszmy się z tej obietnicy, której potwierdzeniem jest zmar-
twychwstanie naszego Pana, a także wniebowzięcie Maryi. 

12. Modlitwa przed błogosławieństwem
Boże, nasz Ojcze, z  Twojej woli w  Maryi Dziewicy za sprawą Ducha 

Świętego dokonało się poczęcie i narodzenie Twego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Bądź uwielbiony teraz i na wieki. Amen!

13. Pieśń na zakończenie
Zdrowaś, Maryja, Bogarodzica (Siedlecki, nr 280). 

ks. Marek Chmielewski

Maryja – wzięta do nieba

1. Śpiew wejścia oraz intronizacja Ewangelii
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie.

2. Słowo wprowadzenia 
Prawda o  wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, 

choć formalnie został on ogłoszony stosunkowo niedawno przez papieża 
Piusa XII 1 listopada 1950  r. w  konstytucji apostolskiej Munificentissimus 
Deus, której najważniejsze słowa brzmią: „[…] powagą Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą ogłaszamy, orzekamy 
i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, 
Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem 
została wzięta do chwały niebieskiej”.

Prawda ta wyraża, że Niepokalana Matka Boga, Maryja, zawsze Dzie-
wica, po zakończeniu ziemskiego życia została z  duszą i  ciałem wzięta do 
chwały niebieskiej. Oznacza to, że tak jak początek ludzkiego życia Maryi, tak 
też i koniec jej egzystencji ziemskiej został uświęcony przez Bożą ingerencję 
– „została wzięta do nieba”. Chodzi tu o  wyrażenie wiecznego dopełnienia 
i spełnienia życia Maryi jako człowieka, czyli to, co jest jednocześnie nadzieją 
nas wszystkich: życie wieczne we wspólnocie Trójjedynego Boga. Wpatru-
jąc się w Maryję Wniebowziętą, otwórzmy się na tę nadzieję.

3. Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało 

i  duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy 




