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Maryja, jako Matka Jezusa Zbawiciela, stała się
Współodkupicielką rodzaju ludzkiego, a jako Oblubienica Ducha Świętego
uczestniczy w rozdawnictwie wszelkich łask. Możemy zatem, wraz z teologami, mówić: „Jak pierwsza
Ewa przyczyniła się prawdziwie wolnymi czynami do naszej zguby, którą
prawdziwie spowodowała,
tak Maryja prawdziwymi
czynami swoimi współdziałała w odkupieniu […]
w tym zaś zawarte jest w sposób najbardziej oczywisty prawdziwe i właściwe pośrednictwo”. W ostatnich zwłaszcza czasach spostrzegamy, że Niepokalana, Oblubienica Ducha Świętego, jest naszą
Pośredniczką.

Maryja naszą nadzieją
Choć na horyzoncie widzimy zbliżające się chmury,
choć nieraz wydaje się, że ścieżka naszego życia zawęża się i umyka nam grunt pod nogami — nie wolno nam tracić ducha. Matka Boża pokona wszystkie
przeszkody, które przekraczają nasze siły. Dopóki będziemy w to wierzyć, zwycięstwo będzie należało do
nas, a niecne knowania naszych wrogów na nic się
nie zdadzą.

Kochamy naszą Matkę Maryję
tak bardzo, bardzo mocno!

o. Maksymilian Kolbe, "Rycerz Niepokalanej", 1938

Bóg wybrał Ją na
Skarbniczkę,
Szafarkę
i Rozdawczynię wszystkich swoich łask; tak,
że wszelkie Jego łaski
i wszystkie dary przechodzą przez Jej ręce. Maryja
— jak mówi św. Bernard —
mocą władzy, którą otrzymała, rozdaje łaski Ojca
Przedwiecznego,
cnoty
Jezusa Chrystusa i dary
Ducha Świętego, komu
chce, jak chce, i ile chce.
św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
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Przez Nią poznajemy Jezusa.
Przez Nią odnajdujemy Go!

MILITIA IMMACULATAE
www.militia-immaculatae.org
centrala@militia-immaculatae.org

Niepokalana

Pośredniczką
Wszystkich Łask

3/22/2017 5:23:46 PM

Tytuł

Maryja Pośredniczka Łask —

Każda łaska za wstawiennictwem

Kościół katolicki wyraża cześć Maryi, nadając Jej
wiele pięknych tytułów, między innymi „Pośredniczki
Wszelkich Łask”. Maryja została wybrana przez Ducha Świętego na Tę, która przyniesie światu Słowo,
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest Ona naczyniem,
w którym zamieszkało Słowo
Wcielone oraz strumieniem,
przez który Duch Święty wylewa łaski dla ludzkości. Pan
Jezus przyszedł na świat, aby
przez swoją mękę, śmierć
i zmartwychwstanie wypełnić
Nowe Przymierze. Jedynie
dzięki łasce Bożej Jezus stał
się dla nas człowiekiem i żył
na ziemi. Jedynie dzięki tej łasce Bóg Ojciec zawarł
z nami Nowe Przymierze i otworzył bramy niebios.
I tylko jedno naczynie gromadzi i rozdziela tę łaskę —
jest nim nasza Matka, Maryja!
Pismo Święte mówi, że Maryja jest „łaski pełna”.
Oryginalne tłumaczenie wskazuje, że pełnia łaski towarzyszyła Maryi od Jej poczęcia i na zawsze przy Niej
pozostanie. Dlatego też nazywamy Ją Niepokalanym
Poczęciem i wierzymy, że Matka Boża została poczęta
bez grzechu pierworodnego.
Maryja była zawsze wolna od wszelkiego grzechu
— zawsze była pełna łaski. Maryja została wybrana
przez Boga. Maryja miała wolną wolę i mogła odpowiedzieć na wezwanie Boga „nie”, ale odpowiedziała:
Oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego.

W Piśmie św. Maryja jest wielokrotnie przedstawiana w czasie swego ziemskiego życia jako szafarka
łask. Przez Nią Pan Jezus uświęcił św. Jana Chrzciciela jeszcze w łonie matki, gdy Maryja odwiedziła
swoją kuzynkę Elżbietę i wzniosła pieśń Magnificat,
wielbiąc Boga.
Przez swą Matkę Jezus utwierdził w wierze apostołów na weselu w Kanie, czyniąc cud na prośbę Maryi.
Przez Nią wzmocnił wiarę św. Jana na Kalwarii, gdy
powierzył mu Maryję w słowach „Oto Matka twoja”. Również przez Niepokalaną zstąpił na apostołów
Duch Święty w postaci języków ognia. Tę łaskę wyjednała uczniom modlitwa Maryi w Wieczerniku w dniu
Pięćdziesiątnicy.

Wszystkie łaski, które otrzymujemy, przechodzą
przez ręce Błogosławionej Dziewicy — Ona rozdaje
nam to, czego udziela Jej Boski Syn, Jezus Chrystus.
Przez Maryję mamy uczestnictwo w życiu Chrystusowym! Jej „tak” sprawiło, że po dzień dzisiejszy możemy być uczestnikami łask Bożych.

"...wszystko bez wyjątku z woli Bożej udzielane nam
jest przez pośrednictwo Maryi tak, że jak nikt nie może
dojść do Ojca niebieskiego inaczej niż przez Syna, tak
samo prawie nikt nie może dojść do Chrystusa inaczej
niż przez Jego Matkę."

Maryja przyczynia się do wzrostu łaski w każdej
duszy, która zrywa ze złym postępowaniem i zgubnymi nałogami. Jest ona życiodajnym strumieniem,
przez który płyną do nas Boże dary i dobrodziejstwa,
jeśli tylko pozostajemy w łączności z Mistycznym Ciałem Chrystusa.

Pośredniczki Wszystkich Łask

Papież Leon XIII w encyklice Octobri mense (1891)
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Jej ziemskie życie

Teraz, będąc
w niebie, Maryja
wstawia się za
nami. Jako nasza
Matka zna doskonale potrzeby
duchowe swoich
dzieci, które pozostają na ziemi, i
wstawia się za
nami o każdą
łaskę u Pana.

naszej Świętej Matki

Wreszcie nie tylko każdy rodzaj łaski jest nam
udzielony przez Maryję, ale i każda poszczególna
łaska. Czyż nie stwierdza tego wiara Kościoła w słowach Pozdrowienia anielskiego: "Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen". To "teraz" jest wymawiane w każdej minucie w Kościele przez tysiące
chrześcijan, proszących w ten sposób o łaskę chwili
obecnej, która jest najszczególniejszą z łask, inną dla
każdego z nas i inną dla każdego w każdej minucie.
o. Reginald Garrigou-Lagrange OP
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