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Rozważania według Jana Pawła II 

W Chrystusie, który zmartwychwstaje, cały świat zmartwychwstaje. W Nim, który 
wstępuje do nieba, natura ludzka jest uwielbiona, postawiona po prawicy Boga. W 
chwalebnym Wniebowzięciu Maryi rozważamy m.in. prawdziwą sublimację więzów krwi i 
uczuć rodzinnych.  

  

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

 

Zmartwychwstanie jest szczytową prawdą naszej wiary w Chrystusa. Jest 
to dogmat wiary chrześcijańskiej, który się sprzęga z faktem historycznie 
zaistniałym i potwierdzonym. Wezwanie, by uwierzyć, nie domagając się 
zobaczenia tego, co jest ukryte w tajemnicy Boga i Chrystusa, pozostaje 
zawsze aktualne. 

  

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

Wniebowstąpienie stanowi etap końcowy tego ziemskiego 
pielgrzymowania Chrystusa - Syna Bożego, współistotnemu Ojcu, który 
stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Chrystus "wyszedł od Ojca", 
przychodząc na świat przez Wcielenie; obecnie, po zakończeniu swego 
posłannictwa "Opuszcza świat i idzie do Ojca" Wniebowstąpienie jest 
związane równocześnie z całą "ekonomią zbawienia", która wyraża się w 
tajemnicy Wcielenia, a przede wszystkim w odkupieńczej śmierci na 
krzyżu. 

  

Zesłanie Ducha Świętego  

 

Wydarzenie Pięćdziesiątnicy przełamuje w sercach uczniów postawę 
nieufności: prawda Chrystusowego zmartwychwstania przenika ich 
umysły i wolę. Zaprawdę: "strumienie wody żywej popłynęły z ich 
wnętrza", jak to obrazowo kiedyś wyraził sam Chrystus, mówiąc o Duchu 
Świętym. Języki ognia towarzyszące wydarzeniu Pięćdziesiątnicy w 
jerozolimskim Wieczerniku, są znakiem owego ognia, który Chrystus 
przyniósł i rzucił na ziemię: ognia Ducha Świętego. 



  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 

Patrząc na Maryję, pokorną Służebnicę Pańską, wziętą do chwały niebios, 
słuchajmy i postępujmy wg słów św. Pawła: "Postępujcie według ducha". 
Pozwólmy, by "Duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch 
wiedzy, pobożności i bojaźni Pańskiej" przenikał nasze serca i życie, by za 
naszym pośrednictwem przekształcał oblicze ziemi. Jest z nami Maryja, 
Dziewica z Nazaretu, która ulegała każdemu tchnieniu Ducha Świętego, 
która przez swoją wspaniałomyślną odpowiedź na zamierzenia Boga, 
przez swoje: "niech mi się stanie" otwarła światu upragnioną od dawna 
perspektywę zbawienia.  

  

Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi 

 

Maryja wzięta do nieba zyskuje udział we władzy Syna i przyczynia się do 
wzrostu królestwa, uczestniczy w szerzeniu w świecie łaski Bożej. Tytuł 
Królowej nie zastępuje oczywiście tytułu Matki: królewskość Maryi jest 
dodatkową godnością, związana z Jej szczególną misją macierzyńską, i 
wyraża po prostu władzę, jaką otrzymała, aby spełnić tą misję. Maryja jest 
z nami, ponieważ Jej chwalebny stan pozwala Jej towarzyszyć nam w 
codziennym życiu na ziemi. Św. German pisze: "Duchowo zamieszkujesz 
wśród nas i wspaniałość Twojej opieki nad nami objawia w pełni 
wspólnotę życia, która nas łączy z Tobą". 

 

 


