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(TPN 4-5 ) Wstęp 

Bóg Ojciec zgodził się na to, by za życia nie zdziałała żadnego mającego rozgłos 
cudu, choć dał Jej władzę ku temu. Bóg Syn zgodził się na to, by nie 
wypowiadała się prawie wcale, choć Ją wzbogacił mądrością swoją. Bóg Duch 
Święty - mimo że Maryja była Jego wierną Oblubienicą - sprawił, że Apostołowie 
i Ewangeliści mówią o Niej bardzo mało, tyle tylko, ile było konieczne, by świat 
poznał Jezusa Chrystusa, Maryja jest najdoskonalszym Arcydziełem 
Najwyższego, jest Arcydziełem, którego znajomość (św. Bernardyn) i posiadanie 
Bóg zastrzegł samemu sobie. Maryja jest godną czci Matką Syna, któremu 
spodobało się za Jej ziemskiego życia utwierdzać Ją w pokorze przez to, że Ją 
uniżał i ukrywał nazywając mulier - „niewiastą” (J 2,4), jak gdyby Mu obcą była, 
choć w Sercu Ją cenił i kochał więcej niż wszystkich aniołów i ludzi. Maryja jest 
owym Zdrojem zapieczętowanym (Pnp 4,12), jest wierną Oblubienicą Ducha 
Świętego, do której tylko On ma przystęp. Maryja jest Świątynią i miejscem 
odpoczynku Trójcy Świętej, gdzie Bóg króluje w sposób wspanialszy i 
cudowniejszy niż gdziekolwiek indziej, nie wyłączając nawet Jego stolicy 
jaśniejącej wśród Cherubinów i Serafinów. Bez szczególniejszego przywileju 
żadne stworzenie, choćby najczystsze, nie ma wstępu do tej Świątyni 

Obecnie wiele osób poszukuje Boga. Poszukuje sensu swojego życia. Wielu ludzi 
nigdy nie miało tyle szczęścia i błogosławieństwa jak ty i ja. Urodziliśmy się i 
wychowaliśmy w kraju, który zawsze był blisko Boga, blisko kościoła, blisko 
Maryi. Niestety obecnie w mentalności Polaków a szczególnie młodego 
pokolenia następuje dużo zmian, wielu z nich odchodzi od tradycyjnej wiary 
inni znów poszukują akceptacji, miłości, szczęścia, ale nie szukają ich tam gdzie 
można to szczęście i miłość znaleźć.  W swojej desperacji niewiedzy czy też 
zwykłej niewinności przyłączają się do różnych nowych grup, ruchów religijnych 
a nawet sekt, które często wyglądają bardzo obiecująco. Niestety jak pisał św. 
Ludwik w Traktacie nie wszystko jest miodem co jest słodkie, nie wszędzie tam 
gdzie odmienia się imię Jezus, przez wszystkie przypadki, oraz gdzie panuje miła 
atmosfera, znajduje się prawda. Trzeba być bardzo ostrożnym w  przyłączeniu 
się do różnych grup i wspólnot, ponieważ demony zwiedzenia, kłamstwa, buntu 
i iluzji działają dzisiaj z wielką mocą, na całym świecie przeciwko prawdzie 
ewangelii. W Piśmie Świętym jest nie wiele wzmianek o Maryi, dlatego 
niektórzy uważają, że nie musi ona zajmować tyle miejsca w nowym podejściu 
do głoszeniu słowa. Jednak zupełnie co innego mówi nam św. Ludwik nie tylko 
zresztą on, bo zarówno przednim jak i po nim wielu świętych historii kościoła 
nazywało Maryję koroną stworzenia, potężną Panią, Królową nieba i ziemi, 
Panią, która jest nam w kościele Chrystusowym dana jako wzór wszelkich cnót. 
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Tym, którzy ciągle są przekonani o swojej biblijnej prawowierności, podczas gdy 
unikają nawet wymieniania imienia Maryi, należy zwrócić uwagę na to, że w ten 
sposób właśnie zaprzeczają słowom Biblii. Sama Maryja mówi przecież w 
hymnie Magnificat „oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 
pokolenia” Łk 1,48.  Maryja kiedy trzeba ukrywa się i milczy, ale kiedy trzeba 
działać robi to, w Kanie Galilejskiej mówi do weselników „zróbcie wszystko 
cokolwiek wam powie” J2,5. Ja wam to mówię, jako Jego Matka bo wiem, że On 
mnie zawsze wysłucha. Nie idźmy więc za tymi, którzy odrzucają Matkę 
Najświętszą w miejsca, w których nie ma dla niej miłości i czci. Nie dajmy się 
zwodzić pięknym słowom czy uczynkom, wspaniałym cudom, fascynującym 
opowieścią o Jezusie i rzekomemu działaniu w mocy Ducha Świętego. Nie 
idziemy za ludźmi w których sercach nie ma miejsca dla Oblubienicy Ducha 
Świętego Maryi.  Szatan nigdy nie wymówi Jej imienia, wiem to z mojego 
doświadczenia posługiwania jako egzorcysta, nie ma bardziej znienawidzonej 
przez niego osoby od Maryi. To kolejne potwierdzenie tego jak ważną rolę 
spełnia w kościele i w naszym chrześcijańskim życiu Matka Boża Maryja, która 
jest tak bardzo ukochana przez Trójcę Przenajświętszą 

Źródło: „Ocalenie w Maryi” ks. Piotr Glas 

*TPN - Traktat o prawdziwym nabożeństwie 

 
 


