
 

MARYJA  NAPEŁNIONA  DUCHEM  ŚWIĘTYM 

PODCZAS  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO 

 

 

Wstęp 

  

„Anioł wszedł do Niej i rzekł:  

«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą…»” (Łk1,28) 

 

Dzieje Apostolskie podają bardzo interesujący 

epizod: „Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, 

Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do 

Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy 

otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» 

A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch 

Święty»” (zob. Dz 19,1-2).  

To samo, językiem współczesnym i o aktualnych 

czasach, pisał arcybiskup Landrieux  w książce pod 

tytułem Nieznany Bóg. Publikacja  ta była dedykowana 

Duchowi Świętemu, który ciągle jest mało znany1, o 

czym mówią Dzieje Apostolskie: „Nawet nie 

słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”( Dz 19, 2).  

Dobrze się składa, iż w aktualny program 

duszpasterski  2017-2018 Kościoła w Polsce wpisuje się 

temat: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Dlatego z 

Maryją i przy Jej wsparciu, dzisiejsza liturgia słowa 

                                                
1 Por. J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, Kielce 1991, s. 221. 
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zaprasza nas do skupienia się na: refleksji (1), przesłaniu 

(2) i modlitwie (3). 

 

I. REFLEKSJA 

 

Między uczonymi trwa spór, czy Zwiastowanie 

rozumieć jako fakt empiryczno-fizyczny, czy też 

wierzeniowo-wewnętrzny. Jest pewne, że nie można go 

materializować, pytając na przykład: jak anioł wyglądał, 

jak był ubrany, w jakim języku czy dialekcie przemawiał 

itp.  

Personalizm sugeruje, by widzieć to wydarzenie 

jako w swej istocie misteryjne, wewnątrzosobowe, dziejące 

się w świątyni osoby Maryi: „Anioł wszedł do Niej” 

(Łk1,28), choć zostało ono oddane empirycznymi 

obrazami czy też literacką kompozycją. 

Wewnątrzpersonalność Zwiastowania nie przekreśla jego 

realności, lecz ją podnosi2.  

Bóg w scenie Zwiastowania obdarzył Maryję 

trzema wielkimi darami Ducha Świętego. Należą do nich: 

„Pełna łaski” (1), „Pan z Tobą” (2) i „Duch Święty zstąpi 

na Ciebie” (3)3. 

Pierwszym darem Boga dla Maryi to łaska. „Pełna 

łaski” (Łk 1, 28). W pojęciu Biblii łaska oznacza ze strony 

                                                
2 Por. Cz. S. Bartnik, Matka Boża, Lublin 2012, s. 81. 
3Por. Homilię oparto o tekst J. Kudasiewicza, Matka Odkupiciela, s. 

33-36. 
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Boga miłość i życzliwość. Maryja wyjątkowo dostąpiła tej 

łaski, jak nikt inny w historii zbawienia.  

Drugi dar, jaki otrzymała od Boga to: „Pan z 

Tobą” (Łk 1,28). W pojęciu Biblii oznacza to dar Bożej 

przyjaźni i bliskości. Dar ten otrzymywali Patriarchowie, 

Prorocy, ale w sposób szczególny otrzymała Matka 

Najświętsza. Nikt tak nie wszedł w bliskość duchową i 

fizyczną, i nikt tak nie trwał w zjednoczeniu z Bogiem, jak 

Maryja4.  

Trzeci dar, który otrzymała Maryja od ojcowskiej 

Prawicy to Duch Święty. «Duch Święty zstąpi na Ciebie i 

moc Najwyższego osłoni Cię…» (Łk 1,35). Tą mocą 

Najwyższego jest Duch Święty. Bowiem, gdy On zstąpił na 

Maryję, stał się cud poczęcia. Duch Święty w znaczeniu 

biblijnym jest mocą Boga, który jest Wszechmogący, czyli 

taki, który wszystko może5. 

 

2. PRZESŁANIE 

 

a) „Ludzkie” zwiastowania 

Każdy z nas ma swoje zwiastowania wewnątrz 

serca, do którego nieustannie przychodzi i ciągle mówi 

Bóg. Szczególnie przemawia do nas w milczeniu swoim 

Słowem, a zwłaszcza w czasie rekolekcji, dni skupienia  

czy medytacji. Na pewno mówi Bóg podczas Liturgii 

słowa we Mszy świętej. Jego głos dochodzi do nas w 

                                                
4 Por. tamże, s. 33-35. 
5 Por. tamże, s. 36. 
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czasie modlitwy, na przykład różańcowej. Bóg mówi 

również  przez dobrych ludzi, przez kairos współczesnego 

świata. To są nasze zwiastowania, które powinniśmy 

odczytać i poprawnie zinterpretować.  

 

b) Maryja prowadzi do Ducha Świętego 

 

Dary, którymi została obdarzona Maryja winny  

nam uświadomić, iż nabożeństwo do Matki Jezusa nie 

zasłania Ducha Świętego, ani Go  nie zastępuje, tylko do 

Niego prowadzi6.  Zatem z Maryją znajdujemy Ducha 

Świętego, bowiem Ona jest najdoskonalszym wizerunkiem 

Ducha Świętego. Dlatego  w świetle zwiastowania można 

sformułować zasadę: przez Maryję do Ducha Świętego7. 

Prośmy Ją często o to. 

 

c) Dary otrzymywane przez ludzi 

 

Duch Święty swoim wybranym,  udziela  swoich 

darów. Trzeba nam mocno uwierzyć, iż Bóg darzy swoich 

wybranych miłością i życzliwością. Wielka to łaska być 

obdarowanym przez Boga miłością i życzliwością. Trzeba 

nam również uwierzyć, że Bóg obdarowuje nas  bliskością, 

przyjaźnią i swoją wszechmocą.  

 

d) Mamy być „instrumentem” Ducha Świętego 

                                                
6 Por. J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, s. 232. 
7 Por. tamże, s.229. 
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 Maryję nazywamy Harfą Ducha Świętego. To 

znaczy wygrywał na niej Duch Święty. On do Maryi 

przemawiał, a Ona nigdy nie stawiała Mu oporu. Zawsze  

mówiła „tak”, nigdy „nie”. Obyśmy nigdy nie fałszowali 

melodii Ducha Świętego do nas kierowanej, lecz byli 

niezawodną Harfą Ducha Świętego jak Maryja podczas 

Zwiastowania8 

 

„Anioł wszedł do Niej i rzekł: 

«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą…” (Łk1,28) 

 

3. MODLITWA 

 

O Matko, która umiałaś przyjąć Zwiastowanie 

Pańskie, a wraz z nim dary Ducha Świętego, prosimy Cię 

naucz nas, byśmy umieli przeżywać swoje zwiastowania i 

przyjmować Boże dary, podążając  Twoimi śladami, 

Służebnico Pańska. Zatem: 

 

 

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan jest z Tobą! 

Bądź pozdrowiona, boska siedzibo; Ten, którego niebiosa nie mogą 

pomieścić, zawarty jest w Twoim łonie, błogosławiona! 

Bądź pozdrowiona, o pobożna wybawicielko Adama, wyzwolicielko 

Ewy, radości świata! 

Bądź pozdrowiony, tronie gorejący! 

Bądź pozdrowiona, niebiańska katedro króla! 

                                                
8 Por. J. Ablewicz, Kazania maryjne (red. A. Kokoszka), Tarnów 

2016, s.188. 
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Bądź pozdrowiona, nienaruszona góro, siedzibo wielkiej czci: w 

Tobie prawdziwie z woli wiecznego Ojca i dzięki działaniu Ducha 

Świętego mieszka pełnia bóstwa! 

Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan jest Tobą! 

 

(Pozdrowienie Anatolia, twórcy hymnów z VII wieku)9. 

  

Amen. 

 

 

 

 

 

                                                
9 G. Ravasi, Miesiąc z Maryją (31 obrazów biblijnych),Kielce 2009, 

s.69. 


