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(TPN 1-3 ) Śmierć starego człowieka.  Konieczność poznania siebie 

Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią 
też chce w świecie panować. Maryja prowadziła życie ukryte, dlatego przez 
Ducha Świętego i Kościół zwana jest Alma Mater - „Matką ukrytą i tajemniczą”. 
Pokora Jej była tak głęboka, że nic nie miało dla Niej większego powabu, jak 
prowadzić życie ukryte przed samą sobą i przed wszelkim stworzeniem, a znaną 
być jedynie Bogu. Bóg wysłuchał próśb, które zanosiła do Niego o życie ukryte, 
ubogie i pełne upokorzeń, i w dobroci swojej zasłonił przed wzrokiem ludzkim Jej 
Poczęcie i Narodzenie, tajemnice Jej życia, Jej Zmartwychwstanie i 
Wniebowzięcie. 

Kiedyś Czesław Niemen śpiewał piosenkę „dziwny jest ten świat” , 
tak to prawda świat jest bardzo dziwny, a szczególnie ten materialny, tworzony 
przez ludzi. Coraz wyraźniej widzimy jak stoi on w sprzeczności z innym 
światem, światem duchowym. Świat materialny kolorowy, hałaśliwy, lubiący 
estrady, telewizję i rozgłos, oraz świat duchowy. Cichy, ukryty, niezauważalny 
przez wielkich tego świata, ale jednocześnie będący  potężną siłą przed, którą 
drży  całe piekło. Już od wielu dni odrywamy się od tego hałaśliwego świata. 
Teraz wchodzimy w zupełnie inny świat,  świat Matki Najświętszej, która od 
samego początku pozostawała w ciszy i w ukryciu, była i jest jakby aktorem 
drugiego planu. Pierwszy zawsze był Jej Syn, dlatego dzisiaj musimy zastanowić 
się bardzo mocno po co tak właściwie przygotowujemy się do konsekracji? Czy 
chcemy pokazać światu naszą wyjątkowość i niezwykłą pobożność? , a może 
raczej powinniśmy ukryć się razem z Nią w małym domku jak w Efezie, gdzie 
Maryja po Wniebowstąpieniu Syna wspierając apostołów, odkrywała wielką 
rolę ewangelizacji.  Jej misją była misja modlitwy i cierpienia  za apostołów i za 
cały kościół. Maryja była dla nich wszystkich Matką, dzięki niej trwali mocno w 
wierze. Czy jesteśmy gotowi stanąć obok tej pokornej i cichej kobiety dzisiaj? Ta 
sama Maryja zaprasza cię do konsekracji, czyli całkowitego oddania się Jej 
Synowi poprzez z Jej Niepokalane Serce. Ona jest dla nas przykładem tego, jak 
mamy dojść bez krzyku, hałasu czy oklasków, bez gwiazdorstwa, lecz w cichości 
naszego serca do zjednoczenia z Jezusem  
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