Spis treĞci

I. Cztery kroki zawierzenia Miłosierdziu
przez poĞrednictwo Maryi................................................ 3
II. Przygotowanie .................................................................. 7
Obraz Matki BoĪej rozwiązującej wĊzły ............................ 8

Nowenna do Matki BoĪej
o uproszenie Miłosierdzia

PapieĪ Franciszek o Maryi rozwiązującej
wĊzły grzechu ..................................................................... 9
Historia Ğw. Juana Diego, posłaĔca
Matki BoĪej z Guadalupe ................................................. 11

dla Ruchu Rodzin NazaretaĔskich
oraz wszystkich jego członków, obecnych i dawnych

III. Przebieg nowenny do Matki BoĪej............................... 15
1. Słowa Matki BoĪej do Ğw. Juana Diego ....................... 17
2. Medytacja nad szeĞcioma zdaniami Matki BoĪej......... 17
3. Intencje.......................................................................... 20
4. Modlitwa róĪaĔcowa..................................................... 26
5. Modlitwa do Matki BoĪej rozwiązującej wĊzły ........... 26

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
2016
28

Inspiracją dla powstania niniejszej pozycji była broszurka autorstwa
argentyĔskiego kapłana propagującego kult obrazu Matki BoĪej
rozwiązującej wĊzły, wydana przez OO. Paulinów we Wrocławiu:
http://www.mati.com.pl/paulini3/?strona,doc,pol,glowna,1479,0,896,1,
1479,ant.html

Opracowanie:
Ks. Dariusz Kowalczyk

Tekst skonsultowany z Bp. Andrzejem Siemieniewskim, Delegatem
Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Rodzin NazaretaĔskich

© Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin NazaretaĔskich
© Ks. Dariusz Kowalczyk

PodziĊkowanie dla:
Tomasza Kocota za projekt okładki

Matko Bolesna, jeĞli trzeba, chcĊ z poddaniem siĊ woli BoĪej
i z Twoją pomocą nieĞü krzyĪ bĊdący owocem wĊzłów zaplątanych przeze mnie i przez innych. Ufam, Īe włączony w krzyĪ
Chrystusa przyczyni siĊ do rychłego zwyciĊstwa dobra nad złem.
Pocieszycielko strapionych, dana nam przez Boga, Ty jesteĞ
umocnieniem naszych wątłych sił, ubogaceniem naszej nĊdzy,
oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza nam trwaü
w komunii z Tobą i Twoim Synem. Przyjmij moje wołanie,
chroĔ mnie i wszystkich, których Ci polecam, prowadĨ nas
i strzeĪ.
OrĊdowniczko i PoĞredniczko nasza, z góry dziĊkujĊ za cud,
którego – jak wierzĊ – dokonasz, i pragnĊ juĪ teraz wraz z Tobą
wysławiaü na wieki BoĪe Miłosierdzie.
Królowo Pokoju, proszĊ CiĊ, uczyĔ mnie swym narzĊdziem
i misjonarzem Miłosierdzia. Mimo mojej słaboĞci poĞlij mnie,
jak posłałaĞ Ğw. Juana Diego, abym niósł Twoją dobroü i pociechĊ Twym dzieciom, które doĞwiadczają zwątpienia, braku nadziei i niewiary w miłoĞü.
Amen.

do uĪytku wewnĊtrznego
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4. Modlitwa róĪaĔcowa
Odmów jedną albo wiĊcej tajemnic róĪaĔca starając siĊ trwaü
w duchowej obecnoĞci Maryi i powierzając Jej swoją intencjĊ.
W trakcie modlitwy uczyĔ akt Īalu i skruchy za wszystko, co
z twojej strony mogło byü przyczyną powstania bolesnych wĊzłów.
Postanów podjąü trud pojednania: przebaczyü doznane krzywdy
i naprawiü wyrządzone zło. PamiĊtaj, Īe najwaĪniejszy jest akt
woli, gdyĪ nad uczuciami nie zawsze mamy władzĊ. Z góry dziĊkuj za cuda, które Maryja uczyni. WyraĨ gotowoĞü, by staü siĊ Jej
posłaĔcem – misjonarzem Miłosierdzia.

5. Modlitwa do Matki BoĪej rozwiązującej wĊzły

I.
Cztery kroki
zawierzenia Miłosierdziu
przez poĞrednictwo Maryi

Maryjo, Matko łaski BoĪej, która nigdy nie opuszczasz dziecka
wołającego o pomoc, której dłonie są pełne łask dla twoich małych dzieci, a serce przepełnia BoĪa miłoĞü i nieskoĔczone miłosierdzie – zwróü ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty
znasz wĊzły, które paraliĪują mnie, moich bliskich i wspólnotĊ,
i przysparzają nam tak wiele cierpienia.
Matko Niepokalana, która swoim „tak” otworzyłaĞ drzwi Bogu,
by rozwiązaü wĊzeł dawnego nieposłuszeĔstwa, Tobie powierzam wstĊgĊ mego Īycia, losów moich bliskich i mojej wspólnoty. WierzĊ, Īe nie ma takich wĊzłów, których nie byłabyĞ w stanie rozwiązaü.
Matko Miłosierdzia, proszĊ weĨ dzisiaj w swoje dłonie ten
splątany wĊzeł (wymieniü, jeĞli to moĪliwe) i przedstaw go Bogu,
aby rozwiązał go swym Ojcowskim miłosierdziem.
26
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Ta właĞnie „miłosierna” miłoĞü (…) stała siĊ w sposób szczególny i wyjątkowy udziałem serca Tej, która była Matką UkrzyĪowanego i Zmartwychwstałego – udziałem Maryi. I nie przestaje ona w Niej i przez Nią nadal siĊ objawiaü w dziejach KoĞcioła
i całej ludzkoĞci. Jest to objawienie szczególnie owocne, albowiem opiera siĊ w Bogarodzicy o szczególną podatnoĞü macierzyĔskiego serca, o szczególną wraĪliwoĞü, o szczególną zdolnoĞü
docierania do wszystkich, którzy tĊ właĞnie miłosierną miłoĞü
najłatwiej przyjmują ze strony Matki.
Ğw. Jan Paweł II, enc. Dives in Misericordia, 9

I. PRZEPAĝû GRZESZNOĝCI

Uznanie winy. Mając ĞwiadomoĞü wybrania przez łaskĊ, powołania do udziału w Īyciu BoĪym i bycia dziedzicem nieba –
uznaj zmarnowane dary, niewiernoĞci i grzechy (konkretnie).
Skrucha. WyraĨ skruchĊ i Īal, Īe zraniłeĞ najczystszą MiłoĞü i
posiałeĞ zgorszenie wĞród braci. Podejmij mocne postanowienie
przemiany Īycia.
Cierpliwe dĨwiganie krzyĪa. Uznaj, Īe słusznie zasłuĪyłeĞ na
konsekwencje zaniedbaĔ, niewiernoĞci i grzechów, które ponosiłeĞ i dotąd ponosisz. ZnoĞ je cierpliwie, bez narzekania i uznaj za
łaskĊ, która pomaga ci uwolniü siĊ od starego człowieka1.

poszkodowany miłuje winnego i pragnie ocaliü relacjĊ, która
go z nim łączy, nie zrywaü tej relacji, tego stosunku.
OczywiĞcie nie jest to łatwa droga. Wymaga od tego, kto
doznał krzywdy, aby był gotów do przebaczenia i pragnął dobra tego, kto wyrządził mu szkodĊ. Ale tylko w ten sposób
sprawiedliwoĞü moĪe zatriumfowaü, poniewaĪ jeĞli winny
uznaje popełnione zło i postanawia, Īe nie bĊdzie go czynił, to
wówczas nie ma juĪ zła, a ten który był niesprawiedliwy
staje siĊ sprawiedliwym, bo otrzymał przebaczenie i zyskał
pomoc, by odnaleĨü drogĊ dobra. Tu wkracza właĞnie przebaczenie i miłosierdzie.
Tak działa Bóg wobec nas grzeszników. Pan nieustannie
oferuje nam swoje przebaczenie i pomaga nam je przyjąü oraz
zdaü sobie sprawĊ z naszego zła, abyĞmy siĊ mogli z niego
wyzwoliü14.
SprawiedliwoĞü Boga, to Jego przebaczenie. A my, jako
dzieci tego dobrego Ojca, jesteĞmy wezwani, aby przyjąü
BoĪe przebaczenie i do przebaczenia z kolei naszym braciom.
Módlmy siĊ, aby Bóg nas do tego uzdolnił, abyĞmy mogli siĊ
do Niego zwróciü z proĞbą Īeby: „odpuĞcił nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” i abyĞmy Go mogli nazywaü w całej prawdzie „Ojcem naszym”15.

_____
_____
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Por. KKK 1473.

Franciszek, Katecheza podczas audiencji generalnej, 3.02.2016 r.
Franciszek, Słowa do Polaków podczas audiencji generalnej, 3.02.2016 r.
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fakty, wystawiające na ciĊĪką próbĊ dobrą wolĊ tych, którzy
usiłują uwolniü siĊ od ich wpływu. Ale przecieĪ jest oczywiste,
Īe nie moĪna pozostawaü wiĊĨniem przeszłoĞci; jednostki i narody potrzebują swoistego „oczyszczenia pamiĊci”, aby zło
przeszłoĞci nie odrodziło siĊ na nowo. Rzecz nie w tym, aby
zapomnieü o minionych wydarzeniach, ale by odczytaü je
w nowym duchu, ucząc siĊ właĞnie z bolesnych doĞwiadczeĔ,
Īe tylko miłoĞü buduje, a nienawiĞü niesie zniszczenie i ruinĊ.
ĝmiercionoĞna rutyna odwetu musi ustąpiü miejsca wyzwalającej nowoĞci przebaczenia13.
Ta droga [sprawiedliwoĞci wyrównawczej] wciąĪ nie prowadzi jednak do prawdziwej sprawiedliwoĞci, bo w istocie nie
pokonuje zła, ale je po prostu powstrzymuje. Natomiast tylko
wówczas, gdy odpowiadamy na zło dobrem, moĪe byü ono
naprawdĊ pokonane.
Oto wiĊc inny sposób czynienia sprawiedliwoĞci, który
Biblia przedstawia nam jako najwspanialszą drogĊ, jaką naleĪy
pójĞü. Jest to procedura unikająca odwołania siĊ do sądu
i przewidująca, iĪ ofiara zwróci siĊ bezpoĞrednio do winnego,
aby go zachĊciü do nawrócenia, pomagając mu zrozumieü, Īe
czyni zło, odwołując siĊ do jego sumienia. W ten sposób skruszony i uznawszy, Īe wyrządził krzywdĊ, moĪe siĊ on otworzyü na przebaczenie, jakie oferuje mu strona poszkodowana…
Tak naleĪy rozwiązywaü konflikty w rodzinach, w relacjach
miĊdzy małĪonkami lub miĊdzy rodzicami a dzieümi, gdzie

II. PRZEPAĝû UFNOĝCI
Wiara w miłoĞü. WzbudĨ akt wiary, Īe nigdy nie przestajesz
byü dzieckiem Maryi, które Ona nosi w swoich ramionach, Īe
Maryja zawsze ciĊ kocha – nawet zbrukanego złem, Īe nigdy
z ciebie nie rezygnuje i zawsze pragnie prowadziü ciĊ ku wyĪynom ĞwiĊtoĞci.
Nieliczenie na siebie i wytrwałoĞü. UĞwiadom sobie własną
bezradnoĞü w wypełnianiu BoĪego planu miłoĞci wobec ciebie,
bezradnoĞü w walce ze złem i słaboĞü woli wciąĪ na nowo ulegającej pokusom. A jednoczeĞnie nigdy nie rezygnuj z podejmowania wysiłków trwania w dobru i nawracania siĊ ze zła. Nie wątp,
gdy kolejny raz przyjdzie ci zaczynaü od nowa, ale mów Maryi,
Īe bardzo Jej potrzebujesz.
Zawierzenie Maryi. Powierz z ufnoĞcią swoją bezradnoĞü
Maryi wzbudzając akt wiary, Īe Ona chce uczyniü cud przemiany
twego Īycia i Īe z pewnoĞcią go uczyni oraz Īe naprawi skutki
twojego zła, a nawet wyprowadzi z nich jeszcze wiĊksze dobro2
(ale według Jej planów a nie twoich).

III. PRZEPAĝû WDZIĉCZNOĝCI
WdziĊcznoĞü. DziĊkuj z góry za cud, który Maryja uczyni
i uwielbiaj juĪ teraz Boga za Jego miłosierdzie okazywane ci
przez Jej poĞrednictwo, za dar Jej miłoĞci, Jej obecnoĞci i działa-

_____
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Jan Paweł II, OrĊdzie na XXX ĝwiatowy DzieĔ Pokoju, pod hasłem: Przebacz,
a zaznasz pokoju, 3.
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_____
2

Por. KKK 412.
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nia w twoim Īyciu. ProĞ MaryjĊ, by napełniała Twoje serce swoim własnym uwielbieniem Boga, które wyĞpiewała w Magnificat.
Wynagrodzenie. Postanów naprawiü i wynagrodziü skutki zaniedbaĔ, niewiernoĞci i grzechów jeszcze wiĊkszą miłoĞcią –
poprzez czĊstsze zwracanie siĊ do Maryi w postawie dziecka
i Īarliwszą słuĪbĊ w Jej dziele apostolskim, przez podejmowanie
modlitwy wstawienniczej i posługi miłosierdzia wobec bliĨnich.
ProĞ MaryjĊ, aby uzupełniła twoje wysiłki udzielając ci swojej
własnej, najczystszej miłoĞci.

IV. PRZEPAĝû ODKUPIENIA
ĝwiadomoĞü zbawczego wyniszczenia (kenozy). DziĊkuj
Chrystusowi i Maryi, Īe przez krzyĪ i Ğmierü Zbawiciela oraz
cierpienie przebitego mieczem boleĞci Serca Matki wziĊli na
siebie skutki twoich grzechów – i Īe dziĊki temu, za darmo, zostałeĞ obdarzony nieusuwalną pieczĊcią BoĪego dzieciĊctwa,
napełniony mocą Ducha ĝwiĊtego i uzdolniony do Īycia nowym
prawem miłoĞci.
Zanurzanie codziennoĞci w Odkupieniu. Aby nie utraciü
otrzymanych darów i byü narzĊdziem Ducha ĝwiĊtego postanów
codziennie zanurzaü siĊ z pomocą Maryi w łaskach Odkupienia
i oczekuj skutków ich działania w kaĪdej chwili Īycia – zwłaszcza przez codzienny udział w Eucharystii i adoracjĊ (o ile to tylko moĪliwe) oraz czĊste korzystanie z sakramentu pokuty. Nieustannie, we wszystkim co czynisz i czego doĞwiadczasz, oczekuj na cud Miłosierdzia, który Maryja ci wyprasza.

Īyü szczĊĞliwie… „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). To jest błogosławieĔstwo,
które powinno siĊ staü dla nas inspiracją w tym Roku ĝwiĊtym… Przebaczenie to siła, która przywraca do nowego Īycia i dodaje odwagi, aby patrzeü w przyszłoĞü z nadzieją11.
Staje siĊ moĪliwa jednoĞü przebaczenia, gdy „przebaczamy
sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 32)…
RzeczywiĞcie, właĞnie tu, „w głĊbi serca” rozstrzyga siĊ
wszystko. Nieodczuwanie obrazy i zapomnienie o niej nie
leĪy w naszej mocy; serce, które ofiaruje siĊ Duchowi
ĝwiĊtemu, przemienia jednak ranĊ we współczucie
i oczyszcza pamiĊü, zastĊpując obrazĊ wstawiennictwem…
Przebaczenie jest szczytem modlitwy chrzeĞcijaĔskiej…
Przebaczenie Ğwiadczy równieĪ o tym, Īe w naszym Ğwiecie
miłoĞü jest silniejsza niĪ grzech… To przebaczenie, Boskie ze
swej istoty, nie ma ani granic, ani miary. JeĞli chodzi o obrazĊ
(„grzechy” według Łk 11, 4 lub „winy” według Mt 6, 12), to
w gruncie rzeczy jesteĞmy zawsze dłuĪnikami: „Nie bądĨcie
nikomu nic dłuĪni poza wzajemną miłoĞcią” (Rz 13, 8)12.
PrzeszłoĞü pozostawiła nam ciĊĪkie brzemiĊ przemocy
i konfliktów, od których niełatwo siĊ uwolniü… Nawet jeĞli
przyczyny tych bolesnych zjawisk naleĪą juĪ do zamierzchłej
przeszłoĞci, ich skutki pozostają Īywe i tragiczne, podsycając
lĊki, podejrzenia, nienawiĞü i rozłamy… Są to niezaprzeczalne
_____
11
12

6

Franciszek, bulla Misericordiae Vultus na Jubileusz Miłosierdzia.
KKK 2842-2845.
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– Czy przebaczyliĞmy temu, kto nas obraził i odrzuciliĞmy
kaĪdą formĊ urazów i nienawiĞci, które prowadzą do przemocy;
– Czy byliĞmy cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo
cierpliwy wobec nas;
– Czy powierzaliĞmy Panu na modlitwie naszych braci
i siostry.
W kaĪdym z tych „najmniejszych” jest obecny sam Chrystus.
Jego ciało staje siĊ znów widoczne jako umĊczone, poranione,
ubiczowane, niedoĪywione, w ucieczce..., abyĞmy mogli je
rozpoznaü, dotknąü i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach Ğw. Jana od KrzyĪa: „Pod wieczór Īycia bĊdą ciĊ sądziü
z miłoĞci”.

II.
Przygotowanie

III. O rozwiązanie wĊzłów dotyczących całej wspólnoty
naszego Ruchu, które narosły w przeszłoĞci i pozostają zasupłane aĪ do dziĞ.
Pomocą w sformułowaniu intencji mogą byü myĞli zaczerpniĊte z nauczania KoĞcioła:
JesteĞmy wiĊc wezwani do Īycia miłosierdziem, poniewaĪ
to nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie. Przebaczenie
zniewag staje siĊ najbardziej ewidentnym wyrazem miłoĞci
miłosiernej, a dla nas chrzeĞcijan jest nakazem, którego nie
moĪemy pominąü. JakĪe wydaje siĊ nieraz trudne to przebaczenie! A jednak jest ono narzĊdziem złoĪonym w nasze rĊce,
abyĞmy byli w stanie osiągnąü spokój serca. Porzuciü Īal,
złoĞü, przemoc i zemstĊ – to warunki konieczne do tego, by
22
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Obraz Matki BoĪej rozwiązującej wĊzły
W 1985 r. ksiądz Bergoglio wyjechał na pół roku do Niemiec,
aby tam pracowaü nad doktoratem. W trakcie pobytu przyszły
papieĪ wybrał siĊ na wycieczkĊ do Augsburga, gdzie w jednym
z koĞciołów zachwycił go obraz Maryi rozwiązującej wĊzły.
Zafascynowany barokowym dziełem autorstwa Johanna Georga
Melchiora Schmidtnera i jego dydaktyczną wymową zakupił
wiĊkszą iloĞü pocztówek z reprodukcją obrazu i przywiózł je do
Buenos Aires. Na kaĪdym kroku pokazywał je i rozdawał komu
tylko siĊ dało. Zamówił nawet kopiĊ do rektoratu jezuickiego
uniwersytetu, którego był rektorem. DziĊki temu wizerunek
Maryi zdobywał coraz wiĊkszą popularnoĞü, a w 1996 r. kopia
płótna namalowana przez miejscową malarkĊ zawisła w koĞciele
San Jose del Talar. W zdumiewającym tempie rozkwitł kult tego
obrazu, a w chwili obecnej co miesiąc nawiedza go kilkadziesiąt
tysiĊcy wiernych. Kult Maryi rozwiązującej wĊzły przeniósł siĊ
nawet z Argentyny do Brazylii3.
Obraz pt. „Maryja rozwiązująca wĊzły” jest czczony w koĞciele Ğw. Piotra z Perlach w Augsburgu, w Niemczech, od 1700 r.
Dwaj aniołowie odłączają siĊ od chóru anielskiego. Jeden
z nich trzyma wstąĪkĊ – wstąĪkĊ naszego Īycia, całą zamotaną
w wĊzły róĪnych rozmiarów, łatwe do rozsupłania lub bardzo
ĞciĞniĊte, zgrupowane lub oddalone od siebie – konsekwencje
grzechu we wszystkich dziedzinach naszego Īycia: uczuciowego,
rodzinnego, zawodowego, wspólnotowego.

– niewiernoĞci w podejmowaniu regularnej modlitwy, medytacji, w Īyciu Słowem BoĪym;
– niewiernoĞü w czĊstym przystĊpowaniu do sakramentu pokuty i korzystaniu z wiarą z kierownictwa duchowego;
– brak pamiĊci na obecnoĞü Matki BoĪej i nie korzystanie z Jej
pomocy;
– wybieranie ducha tego Ğwiata i czynnoĞci własnej kosztem
wiernoĞci wewnĊtrznym natchnieniom;
– zaniedbania w miłoĞci bliĨniego (rodzina, wspólnota), nie
dostrzeganie obecnego w nim Chrystusa i nie słuĪenie Mu;
– brak ducha apostolskiego;
– łatwe usprawiedliwianie zaniedbaĔ, lenistwa, letnioĞci a nawet grzechów.
II. O rozwiązanie wĊzłów tych, którzy niegdyĞ byli z nami
we wspólnocie Ruchu.
Pomocą w sformułowaniu intencji moĪe byü fragment bulli
papieĪa Franciszka na Jubileusz Miłosierdzia, Misericordiae Vultus, o uczynkach miłosierdzia wzglĊdem ducha:
– Czy pomogliĞmy wyjĞü z wątpliwoĞci, które sprawiają, Īe
człowiek zaczyna siĊ baü, i które stają siĊ Ĩródłem
samotnoĞci;
– Czy byliĞmy zdolni do przezwyciĊĪenia ignorancji,
w której Īyją osoby;
– Czy byliĞmy blisko tego, kto jest samotny i uciĞniony;

_____
3
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Na podstawie: Leszek ĝliwa, Franciszek. PapieĪ z koĔca Ğwiata.
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w Jej cieniu, w fałdach Jej płaszcza, w ramionach, które ciĊ otulają.
DzieĔ 9. SzeĞü zdaĔ, które Matka BoĪa wypowiedziała do Ğw.
Juana Diego to duchowy program równieĪ dla ciebie. W Ğwietle
wiary Maryja, która spotkała swego małego synka Juana Diego,
obecna jest równieĪ w twoim Īyciu. Warto o tym pamiĊtaü,
szczególnie gdy siĊ gubisz, gdy próbujesz uciec przed Jedyną
MiłoĞcią, gdy przychodzi ci do głowy pomysł, aby pójĞü inną
drogą, nie tą, na której dotąd Ją spotykałeĞ. Matka BoĪa kocha
ciĊ właĞnie takiego – zagubionego, zachowującego siĊ zupełnie
niedorzecznie. A nie tego wspaniałego i doskonałego – którym
zresztą nie jesteĞ i nigdy nie bĊdziesz10.

Dobry anioł patrzy na swoją Królową, z łagodnoĞcią prezentuje Maryi tĊ wstąĪkĊ mówiąc: „Ufamy Tobie, nasza Matko, i wierzymy, Īe moĪesz nam pomóc. RozwiąĪ te supły Īycia”. Maryja
bierze nasze Īycie w swoje współczujące dłonie i rozsupłuje wĊzły, jedne po drugich. Z jaką uwagą i z jaką czułoĞcią to czyni,
całkowicie pochłoniĊta naszymi proĞbami, wołaniami dzieci,
które są Jej tak drogie. I co siĊ dzieje? Zasupłana wstąĪka zmienia siĊ w nową, wolną od wszystkich wĊzłów, które ją dotąd
pokrywały. Jak wielka moc została złoĪona w dłonie Maryi!
ZbliĪa siĊ inny anioł. Bierze wstąĪkĊ naszego Īycia, patrzy na
nas i mówi: „Popatrzcie, co Ona uczyniła. Zobaczcie, czego moĪe dokonaü przez swoje wstawiennictwo. A zatem pokładajcie
w Niej waszą ufnoĞü. Zawierzcie Jej wasze trudnoĞci i wasze
lĊki!”4

3. Intencje
WzbudĨ w sercu intencjĊ związaną z konkretnym wĊzłem, albo
wiĊkszą plątaniną wĊzłów, które pragniesz, aby Maryja rozwiązała.
I. O rozwiązanie wĊzłów powstałych na skutek moich
osobistych zaniedbaĔ, niewiernoĞci i grzechów na drodze
Īycia w komunii z Chrystusem przez MaryjĊ, np.:
– niewiernoĞci w Īyciu Eucharystią na co dzieĔ i praktykowaniu czĊstej adoracji;

PapieĪ Franciszek
o Maryi rozwiązującej wĊzły grzechu
To spotkanie w Roku Wiary poĞwiĊcone jest Maryi, Matce
Chrystusa i KoĞcioła, naszej Matce. Jej figura, przywieziona
z Fatimy pomaga nam w odczuwaniu Jej obecnoĞci poĞród nas.
Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa. Jest niewiastą wiary,
prawdziwie wierzącą. MoĪemy zapytaü: jaka była wiara Maryi?
Pierwszym elementem Jej wiary jest to: wiara Maryi rozwiązuje wĊzeł grzechu. Co to znaczy? Ojcowie Soboru [WatykaĔskie_____
4

_____
10
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Zeszyt RRN nr 41: PierwszeĔstwo łaski. Rozdz. III. Ku pierwszeĔstwu woli BoĪej.

Na podstawie broszurki autorstwa argentyĔskiego kapłana propagującego kult obrazu Matki BoĪej rozwiązującej wĊzły, 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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go II] zacytowali wyraĪenie Ğw. Ireneusza mówiące: „WĊzeł
związany przez nieposłuszeĔstwo Ewy został rozwiązany przez
posłuszeĔstwo Maryi; co związała przez niewiernoĞü dziewica
Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarĊ”.
Oto „wĊzeł” nieposłuszeĔstwa, „wĊzeł” niewiary. Kiedy jakieĞ
dziecko nie słucha mamy lub taty, moĪna powiedzieü, Īe powstaje mały „wĊzeł”. Dzieje siĊ tak, jeĞli dziecko działa zdając sobie
sprawĊ z tego, co robi, zwłaszcza jeĞli jest w tym kłamstwo.
W takiej chwili nie ufa mamie i tacie. Wy wiecie ileĪ razy to siĊ
dzieje! Wtedy relacja z rodzicami musi zostaü oczyszczona
z owego braku i rzeczywiĞcie przepraszamy, Īeby na nowo nastała zgoda i zaufanie. CoĞ podobnego zachodzi w naszej relacji
z Bogiem. Kiedy Go nie słuchamy, nie pełnimy Jego woli, dokonujemy konkretnych działaĔ, w których wykazujemy brak
zaufania do Niego – a to jest grzechem – tworzy siĊ w nas
jakby wĊzeł. I te wĊzły pozbawiają nas pokoju i pogody ducha.
Są niebezpieczne, poniewaĪ z wiĊkszej liczby wĊzłów moĪe
powstaĔ plątanina, która moĪe byü coraz bardziej bolesna
i trudniejsza do rozwiązania.
Lecz dla BoĪego miłosierdzia – to wiemy – nie ma rzeczy
niemoĪliwych! Nawet najbardziej skomplikowane wĊzły rozwiązują siĊ z pomocą Jego łaski. A Maryja, która ze swoim
„tak” otworzyła drzwi Bogu, by rozwiązaü wĊzeł dawnego nieposłuszeĔstwa jest matką, która cierpliwie i czule prowadzi
nas do Boga, aby rozwiązał On wĊzły naszej duszy swym
Ojcowskim miłosierdziem. KaĪdy z nas ma jakieĞ wĊzły i moĪemy zapytaü siĊ w głĊbi naszego serca: jakie wĊzły są w moim
Īyciu? „Ojcze, moich nie da siĊ rozwiązaü!” Lecz to jest błąd!
Wszystkie wĊzły serca, wszystkie wĊzły sumienia mogą byü
10

płaszcz naszej ukochanej Mamusi. Wiadomo, Īe w fałdach matczynego płaszcza moĪe siĊ skryü tylko ktoĞ mały. Tylko małe
dziecko moĪe wsunąü siĊ w fałdy płaszcza swojej Matki, Królowej i zniknąü, schowaü siĊ przed całym Ğwiatem. Człowiek wielki w mniemaniu o sobie, pyszny, nie zmieĞci siĊ w fałdach płaszcza, nie skorzysta ze szczególnej opieki Maryi.
DzieĔ 6. CzyĪ nie jesteĞ (...) w moich ramionach, które ciĊ
obejmują? Te ramiona to ramiona najczystszej MiłoĞci, które
przytulają do Serca Maryi Jej małego, ukochanego syna. Tak jak
na wizerunku jasnogórskim i na tylu innych rozsianych po całym
Ğwiecie obrazach Matka BoĪa przytula do swego serca Dzieciątko Jezus. Serce Maryi wcale siĊ nie zraĪa twoim grzesznym zagubieniem, Jej ramiona są zawsze otwarte, zawsze ciĊ przytulają.
DzieĔ 7. Czy to nie Ja jestem twoim wybawieniem? To przez
MaryjĊ Bóg chce wybawiaü swego syna, Juana Diego, z kłopotów, chce go zbawiaü. Na drodze maryjnej wybawieniem dla
dusz, które Bóg prowadzi przez MatkĊ BoĪą jest miłująca obecnoĞü Maryi w ich Īyciu. Przywodzi to na myĞl słowa sługi
BoĪego kard. Stefana WyszyĔskiego, który po wyjĞciu z internowania w 1956 roku udał siĊ na Jasną GórĊ i powiedział, Īe
przybywa do Tej, która jest najbardziej bezpoĞrednim, najpotĊĪniejszym działaniem Boga w jego Īyciu. Bóg ingerował w Īycie
Prymasa Tysiąclecia, podobnie jak w Īycie Ğw. Juana Diego,
wybawiał go z kłopotów właĞnie poprzez MaryjĊ.
DzieĔ 8. Na zakoĔczenie Maryja pyta: CzyĪ potrzebujesz czegokolwiek innego? Nie, oczywiĞcie, Īe nie, bo w tym, co Ona
powiedziała, masz wszystko, co dla ciebie najwaĪniejsze. Nie
trwóĪ siĊ, nie lĊkaj siĊ, Matka BoĪa jest przy tobie, jesteĞ ukryty
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To, Īe maleĔstwo zagubiło siĊ, zamknĊło, nie moĪe mieü
wpływu na jej stosunek do niego. Nawet jeszcze bardziej bĊdzie
siĊ o nie troszczyü. PrzecieĪ wie, Īe bez niej nie przeĪyłoby nawet kilku godzin.
DzieĔ 2. NastĊpne słowa Matki BoĪej: niech siĊ nie trwoĪy
twoje serce, wyraĨnie dają do zrozumienia, Īe Maryja zna problemy Juana Diego. Zna je dobrze i mówi swemu małemu synowi, Īe nie ma powodu do trwogi, bo Ona pragnie siĊ o niego zatroszczyü. My takĪe, kiedy Bóg jakoĞ objawia nam siĊ w wydarzeniach, moĪemy przeĪywaü pewną trwogĊ. W Ğwietle wiary
kaĪde wydarzenie jest przecieĪ przejĞciem Boga, który obecny
jest w naszym Īyciu z całą swą miłoĞcią, ale i wielkoĞcią, potĊgą.
DzieĔ 3. Słowa: CzyĪ nie jestem przy tobie Ja, twoja Matka?
oznaczają: nie trwóĪ siĊ, nie lĊkaj siĊ, jestem przy tobie – Ja,
Matka BoĪa, twoja Matka Niebieska, Ta, która jest Królową
Nieba i Ziemi.
DzieĔ 4. Zaufaj mi. Czy nie stoisz w moim cieniu? Byü w cieniu Maryi to znajdowaü siĊ w strefie bezpieczeĔstwa, gdzie nic ci
nie grozi. Byü w cieniu, czyli byü zasłoniĊtym od skwaru dnia,
wichury, od uciąĪliwoĞci Īycia, niepotrzebnych trosk, kłopotów,
cierpieĔ. Ale byü w cieniu to znaczy takĪe byü małym, niewaĪnym.
Te słowa zawierają zachĊtĊ, by znikaü dla własnego działania,
byü zawsze w cieniu Maryi działającej w tobie i przez ciebie.
Niech wszelkie dobro nadprzyrodzone w twoim Īyciu bĊdzie
przypisywane tylko Jej.
DzieĔ 5. CzyĪ nie jesteĞ ukryty w fałdach mego płaszcza...
Płaszcz Matki BoĪej pojawia siĊ wielokrotnie w róĪnych objawieniach. Jest to płaszcz Królowej Nieba i Ziemi, symbol godnoĞci, jakiej Bóg udzielił Matce swego Syna. Ale jest to równieĪ
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rozwiązane. Czy proszĊ MaryjĊ, by mi pomogła mieü ufnoĞü
w BoĪe Miłosierdzie, by te wĊzły rozwiązaü, bym siĊ zmienił?
Ona, niewiasta wiary, z pewnoĞcią ci powie: „IdĨ dalej, idĨ do
Boga: On ciebie rozumie”. Oto Ona prowadzi ciĊ za rĊkĊ, Matka,
w objĊcia Ojca Miłosierdzia5.

Historia Ğw. Juana Diego,
posłaĔca Matki BoĪej z Guadalupe
W XVI wieku w Meksyku Ğw. Juan Diego ukazał swoim
współbraciom Aztekom oblicze i postaü Maryi, odbite na tilmie
(indiaĔskim płaszczu). Gdy pewnego grudniowego dnia 1531 r.
pokonywał długą drogĊ z domu do koĞcioła usłyszał wołający go
głos. Był to głos Maryi, która wezwała go po imieniu, w sposób
pełny miłoĞci i bardzo osobisty: Juanie, mój najdroĪszy synu.
JednoczeĞnie dała mu poznaü siebie i swoje tajemnice: Matki
Boga, która Go przynosi i objawia, i pełnej miłosierdzia Matki
ludzi.
NastĊpnie wtajemniczyła go w swoje plany – powierzając mu
misjĊ. Posłała go jako poĞrednika, dziĊki któremu Jej ukochany
lud bĊdzie mógł przychodziü do Niej i przedstawiaü swoje błagania. Posłuszny KoĞciołowi w osobie biskupa Zumarragi, miał
przyczyniü siĊ do powstania Jej ziemskiego sanktuarium.
Gdy Juan Diego poczuł siĊ mały i bezradny, niezdolny do wypełnienia misji, prosił MaryjĊ, by posłała kogoĞ godniejszego.
_____
5

Katecheza podczas czuwania Maryjnego w Roku Wiary, Plac Ğw. Piotra,
12.10.2013.
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Ona jednak powiedziała mu, Īe nie zmieni swego planu, bo właĞnie jego, tak słabego i bezradnego, wybrała na swego posłaĔca:
Posłuchaj mnie, mój najmłodszy i najdroĪszy synu, wiedz
z niewzruszoną pewnoĞcią, Īe nie brak mi sług i posłaĔców,
którym mogĊ daü zadanie poniesienia moich słów, którzy
przeprowadzą moją wolĊ. Ale bardzo potrzeba, abyĞ ty błagał
w mojej sprawie i Īeby dziĊki twej pomocy i poĞrednictwu
moja wola została spełniona6.

W decydującym dniu, gdy miał otrzymaü długo oczekiwany
znak mający przekonaü biskupa, Juan Diego stanął wobec przeciwnoĞci, która go całkowicie przerosła – jego wuj Ğmiertelnie
zachorował. Ludzka rozwaga nakazała mu sprowadziü kapłana
z ostatnią posługą i odłoĪyü na póĨniej umówione spotkanie
z Maryją. Ona jednak wezwała go do szaleĔstwa wiary i ufnoĞci:
poprosiła, aby zawierzył Jej trosce chorobĊ wuja a sam, bez lĊku
i wahania, podjął wyznaczoną mu misjĊ. Juan Diego pojął swój
błąd juĪ w tej samej chwili, gdy Maryja pojawiła siĊ na ĞcieĪce,
na którą zboczył, by Ją minąü. Zrozumiał, Īe zasmucił Ją i dopuĞcił siĊ niewiernoĞci postĊpując tak, jakby Ona nigdy nie wkroczyła w jego Īycie – a wiĊc działając tylko po ludzku i w oparciu
jedynie o własne siły. ĩałując z całego serca nie tylko Ją przeprosił, ale wszystko naprawił – zdobywając siĊ na akt ufnego zawierzenia pełnym miłoĞci słowom, które od Niej usłyszał:

_____
6

Na podstawie rĊkopisu Nican Mopohua z 1666 r. w jĊzyku Azteków, opisującego
objawienia w Guadalupe. Tłum. za opracowaniem: Matka BoĪa z Guadalupe, wyd. przez
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, CzĊstochowa 2010.
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1. Słowa Matki BoĪej do Ğw. Juana Diego
WzbudĨ wiarĊ w obecnoĞü Matki BoĪej przy tobie. Jako modlitwĊ wstĊpną przeczytaj Jej słowa skierowane do Ğw. Juana Diego.
Zapragnij naĞladowaü jego postawĊ zawierzenia.
Mój mały ukochany synu, niech siĊ nie trwoĪy twoje serce.
CzyĪ nie jestem przy tobie Ja, twoja Matka?
Czy nie stoisz w moim cieniu?
CzyĪ nie jesteĞ ukryty w fałdach mego płaszcza i w moich
ramionach, które ciĊ obejmują?
Czy to nie Ja jestem twoim wybawieniem?
CzyĪ potrzebujesz czegokolwiek innego?

2. Medytacja nad szeĞcioma zdaniami Matki BoĪej
KaĪdego dnia rozwaĪ przez dłuĪszą chwilĊ kolejne słowa przesłania Matki BoĪej z Guadalupe – jako skierowane osobiĞcie do
ciebie.
DzieĔ 1. Maryja mówi: Mój mały ukochany synu – nie tylko
zawsze, niezmiennie ukochany, choü odwróciłeĞ siĊ ode Mnie,
poszedłeĞ inną drogą, Īeby Mnie nie spotkaü, ale takĪe mały,
wymagający szczególnej opieki, jak maleĔkie dziecko, które dopiero co siĊ urodziło. Taki mały synek, noworodek jest przecieĪ
zupełnie bezradny, bez mamy nie ma najmniejszych szans. Ona
karmi go piersią, ubiera, myje, przewija, okrywa.
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W czasie modlitwy staraj siĊ przejĞü duchowo wszystkie cztery
etapy zawierzenia Miłosierdziu BoĪemu przez wstawiennictwo
Maryi, czyli cztery przepaĞci: grzesznoĞci, ufnoĞci, wdziĊcznoĞci
i Odkupienia9.
1. WzbudĨ wiarĊ w obecnoĞü Matki BoĪej przy tobie. Jako modlitwĊ wstĊpną przeczytaj Jej słowa skierowane do Ğw. Juana
Diego. Zapragnij naĞladowaü jego postawĊ zawierzenia.
2. KaĪdego dnia rozwaĪ przez dłuĪszą chwilĊ kolejne słowa
przesłania Matki BoĪej z Guadalupe – jako skierowane osobiĞcie do ciebie.
3. WzbudĨ w sercu intencjĊ związaną z konkretnym wĊzłem,
albo wiĊkszą plątaniną wĊzłów, które pragniesz, aby Maryja
rozwiązała.
4. Odmów jedną albo wiĊcej tajemnic róĪaĔca starając siĊ trwaü
w duchowej obecnoĞci Maryi i powierzając Jej swoją intencjĊ.
W trakcie modlitwy uczyĔ akt Īalu i skruchy za wszystko, co
z twojej strony mogło byü przyczyną powstania bolesnych
wĊzłów. Postanów podjąü trud pojednania: przebaczyü doznane krzywdy i naprawiü wyrządzone zło. PamiĊtaj, Īe najwaĪniejszy jest akt woli, gdyĪ nad uczuciami nie zawsze
mamy władzĊ. Z góry dziĊkuj za cuda, które Maryja uczyni.
WyraĨ gotowoĞü, by staü siĊ Jej posłaĔcem – misjonarzem
Miłosierdzia.
5. ZakoĔcz modlitwą do Matki BoĪej rozwiązującej wĊzły.
_____
9
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Por. str. 4.

Posłuchaj, weĨ to sobie do serca, mój najmłodszy i najdroĪszy synu, Īe rzecz, która ciĊ niepokoi, rzecz która ciĊ dotyka,
jest niczym. Nie pozwól, aby twe oblicze, twe serce niepokoiło
siĊ. Nie bój siĊ tej choroby twego wuja ani Īadnej innej choroby, ani niczego, co ostre i bolesne. CzyĪ nie jestem tu, Ja,
któram twoją Matką? CzyĪ nie jesteĞ w moim cieniu i w mojej
opiece? CzyĪ nie jestem Ĩródłem twej radoĞci? CzyĪ nie jesteĞ
w zagłĊbieniu mego płaszcza, w skrzyĪowaniu mych rąk?
CzyĪ potrzebujesz czegoĞ wiĊcej? Niechaj nic innego ciĊ nie
martwi ani niepokoi. Niechaj nie martwi ciĊ choroba twego
wuja, poniewaĪ on teraz nie umrze. MoĪesz byü pewien, Īe juĪ
ma siĊ dobrze. (I w tym momencie wuj został przywrócony do
zdrowia, jak dowiedzieli siĊ póĨniej). WejdĨ na górĊ, mój najdroĪszy synu, na szczyt wzgórza, tam, gdzie mnie ujrzałeĞ
i otrzymałeĞ me wskazówki, a znajdziesz róĪne rodzaje kwiatów. Zetnij je, weĨ je i zbierz razem, nastĊpnie zejdĨ tutaj
i przynieĞ przede mnie. Juan Diego natychmiast wszedł na
wzgórze…7

Gdy przyniósł do biskupa zebrane w Ğrodku zimy kwiaty, to
ostatecznie nie one stały siĊ zapowiedzianym znakiem, ale niezwykły wizerunek Matki BoĪej, który w cudowny sposób pojawił
siĊ na jego płaszczu. Ten, który zawierzył Maryi, niejako przyniósł biskupowi Jej obecnoĞü. A była ona tak mocna, Īe biskup
zatopił siĊ w długiej modlitwie i juĪ bez Īadnych wątpliwoĞci
rozpoczął wznoszenie Ğwiątyni, o którą prosiła Maryja.
Duchowa obecnoĞü Maryi promieniejąca z wizerunku odbitego
na tilmie Ğw. Juana Diego przyciągała do sanktuarium w Guadalupe miliony Indian, i pobudzała ich do przyjĊcia chrztu i wiary
_____
7

Jak poprzednio.
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w Jej Syna. Była to najwiĊksza ewangelizacja w dziejach ludzkoĞci. Sam Juan Diego spĊdził resztĊ Īycia mieszkając w domu
Maryi i opowiadając z prostotą o wszystkim, czego doĞwiadczył.
Z całą pokorą, nie ukrywając słaboĞci i błĊdów, stał siĊ Īywym
Ğwiadkiem Jej miłosierdzia, które odniosło triumf dziĊki szalonej
ufnoĞci i zawierzeniu. Towarzyszyło mu Ğwiadectwo wuja, któremu podczas choroby Maryja ukazała siĊ w takiej samej postaci
i całkowicie uzdrowiła8.

III.
Przebieg nowenny
do Matki BoĪej

_____
8

Na podstawie opracowania: Matka BoĪa z Guadalupe, wyd. przez Tygodnik Katolicki „Niedziela”, CzĊstochowa 2010.
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