
Dzień X – Katechizm Kościoła Katolickiego nr 974 lub Słowa z ogłoszenia 

Dogmatu o Wniebowzięciu NMP 

Po dopełnieniu swego ziemskiego życia Najświętsza Dziewica Maryja została 

wzięta z ciałem i duszą do chwały nieba, gdzie uczestniczy już w chwale 

Zmartwychwstania swojego Syna, uprzedzając zmartwychwstanie wszystkich 

członków Jego Ciała. 

lub 

(…) 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" (Pius XII, 1 XI 1950, 

Breviarium fidei VI, 105) 

Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje 

zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego 

Boskiego Majestatu. 

Wprowadzenie I (Wyobrażenie miejsca): Ustalenie miejsca jakby się je widziało. 

Postarajmy się zaangażować naszą wyobraźnię. Wyobraźmy sobie tę scenę i może 

nawet umieśćmy tam siebie. Wyobraźnia ma nam pomóc w modlitwie i ma nas 

utrzymać na modlitwie gdy przyjdą rozproszenia. 

Wprowadzenie II (Prośba): Prosić Boga Pana naszego o to, czego chcę i pragnę. 

Prośmy o większą radość w życiu codziennym z tego, że podążamy do Nieba. 

 

1. PO DOPEŁNIENIU SWEGO ZIEMSKIEGO ŻYCIA 

Dochodzimy do ważnego momentu w życiu Maryi. Maryja zostaje wzięta z 

duszą i ciałem do nieba. Prawie od samego początku chrześcijaństwa wierzący 

byli przekonani o tym, że Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Jej 

życie dopełniło się przez znalezienie się z Jezusem w Niebie. 

Wiemy, że to dopełnianie się życia Maryi nie było łatwe. Od samego początku 

było trudno. Od momentu Zwiastowania były wątpliwości i pytania. Potem 

Narodziny i ucieczka do Egiptu. Działalność publiczna Jezusa i stanięcie pod 

Krzyżem. Ciągle niepewność i wątpliwości. Przypominając sobie wszystkie etapy z 

życia Maryi widzimy, że to dopełnianie się było wymagające. 

Może to okazja, aby patrząc na dopełnianie się życia Maryi, zobaczyć jak moje 

życie się dopełnia? Czy to co przeżyłem, do dzisiaj jest jakimś dopełnieniem, 

gdzieś mnie prowadzi, tworzy jakąś całość? Gdybym dzisiaj umarł czy jutro 

byłbym w Niebie z Jezusem? 

2. WZIĘTA Z CIAŁEM I DUSZĄ 

Ta prawda wiary choć dotyczy Maryi to przede wszystkim jest ona ważna dla 

każdego z nas. Ponieważ przypomina ona nam, że naszym domem jest Dom Ojca. 

Naszym mieszkaniem i celem naszego życia jest przebywanie razem z Bogiem w 

Niebie. Tak jak Maryja, każdy z nas ma z duszą i ciałem przebywać w Niebie, a 

stanie się to gdy nasze życie się dopełni.  

Czy jestem gotowy aby zamieszkać w Niebie z Jezusem? Czy jestem gotowy, 

aby spotkać się z Jezusem? A jeśli nie to co powinno się zmienić w moim życiu 

abym był gotowy? 



3. WZIĘTA DO CHWAŁY NIEBIESKIEJ 

Patrząc na Maryję, gdzie Ona dotarła i mając w świadomości to, że my również 

mamy tam dotrzeć, może warto poświęcić trochę czasu na zastanowieniem się 

nad tym, czym jest dla mnie Niebo. Cel mojego życia, miejsce przebywania razem 

z Bogiem, a czy mam tego świadomość teraz? Jak widzę, wyobrażam sobie 

miejsce, stan, cel mojego życia? Może zbyt mało czasu poświęcam na 

konkretyzowanie Nieba w moim życiu? Warto o tym porozmawiać z Maryją.  

Rozmowa końcowa  

Zdrowaś Maryjo 

P.S. Po zakończonej medytacji zrobię notatki z tej modlitwy: 

- Co mnie poruszyło? Co mi zostaje z tej modlitwy? (Jedna, druga myśl którą będę 

chciał zapamiętać po rekolekcjach) 

- Jakie uczucia towarzyszyły mi na modlitwie? I co je wywołało? 

- Z czym wychodzę z tej modlitwy? 

 


