
 

 

s. Anna Czajkowska WDC 

  

2222  lliippccaa  śśwwiięęttoo  śśww..  MMaarriiii  MMaaggddaalleennyy  

BBóóll  ssttaarrttyy……  

  

Przy okazji święta św. Marii Magdaleny mamy możliwość zagłębić się w jeden                         

z najpiękniejszych opisów przeżywania żałoby zapisany w Ewangelii (J 20, 11-18). Widzimy 

jak ból i kryzys wiary po stracie ukochanego człowieka łamie serce, a oczy napełnia łzami. 

Zabrano nam kogoś, kto zajmował wiele miejsca w naszym życiu. Trudno wówczas 

wytrzymać ze sobą. Miłość pcha nas na miejsce pochówku, bo tęsknimy, bo brakuje tej 

osoby, i właśnie to miejsce - gdzie znajduje się grób - wydaje się najwłaściwsze, aby dać 

upust swojemu rozżaleniu z powodu rozstania. 

Maria Magdalena biegnie do grobu wczesnym rankiem, gdy jeszcze jest ciemno (J 20, 1). 

Idzie w ciemności, bo nie pamięta, że Ten, którego spodziewa się zobaczyć martwego 

powiedział kiedyś, że zmartwychwstanie. Ból spowodowany śmiercią wprowadza 

niepamięć o orędziu Dobrej Nowiny o życiu. Nie pozwala nawet w tak ewidentnym znaku 

zmartwychwstania jak otwarty grób dostrzec przejawów życia, ale pogłębia odczucie 

straty. Zapłakana oddala się od znaku życia. W sercu tkwi kolejna bolesna drzazga: zabrano 

Pana. Nawet nie przemknęło jej przez myśl, że może Jezus sam wyszedł - przecież umarł, 

widziała na własne oczy, że umarł, a teraz nawet odebrano jej Jego martwe ciało. Totalna 

strata. Pozostaje tylko płacz i poczucie ogromnej bezradności. Nie zostało już nic po 

ukochanej osobie. Nie ma nawet ciała. 

Momentem przełomowym jest pochylenie się Marii Magdaleny nad grobem. Okazuje się, 

że zamiast ciała Jezusa widzi dwóch aniołów w bieli, którzy chcąc delikatnie wydobyć ją ze 

smutku pytają: Czemu płaczesz? I chociaż ona powtarza to samo, co powiedziała uczniom, 

to tym razem odwraca się od grobu. To jest decydujący moment. Nie można bez końca 

patrzeć na grób. Śmierć została pokonana, życie trwa nadal, ale żeby móc to zobaczyć 

wzrokiem wiary trzeba odwrócić zapłakane oczy od grobu, wyprostować się, zobaczyć, co 

dzieje się za naszymi plecami. Tam jest życie, ale wcale nie jest łatwo je rozpoznać. Maria 

patrzy na Jezusa, ale widzi zupełnie kogoś innego. Dopiero, gdy słyszy swoje imię 

wypowiedziane z taką miłością, jakiej doświadczała kiedyś od opłakiwanego Pana, nie ma 

już wątpliwości, że to On, że naprawdę żyje. 

Miłość nigdy nie umiera, bo jest potężniejsza niż śmierć. Ta miłość, którą ktoś kochał nas za 

życia,   a my kochaliśmy jego, nie podlega przemijaniu. Miłość zawsze JEST!, bo jest               

z BOGA! Śmierć cielesna nie ma nad nią władzy, bo BÓG jest MIŁOŚCIĄ.  

Nasi bliscy zmarli żyją, ale radości z tego faktu doświadczymy dopiero wtedy, gdy 



 

 

odwrócimy się od grobu, gdy otrzemy łzy i rozpoznamy Miłość po imieniu na modlitwie.   

 

CCzzaass  kkoonntteemmppllaaccjjii  pprrzzeedd  NNaajjśśwwiięęttsszzyymm  SSaakkrraammeenntteemm  

  

Patrząc na biel Hostii, skrywającej Żyjącego Pana, poproszę aby moje serce zapragnęło 

takiej miłości, jaką św. Magdalena umiłowała Jezusa, takiej bolesnej tęsknoty za Nim, gdy 

śmierć grzechu wedrze się do mojego serca. 

  

Poproszę Ducha Świętego o światło wiary paschalnej, która dostrzega Boga od wewnątrz     

i pozwala rozpoznać Go żyjącego w takiej postaci, w jakiej teraz Go widzę, w bieli zwykłego 

opłatka. 

  

Będę wsłuchiwać się w pytanie Chrystusa: Kogo szukasz? 

  

I w serdecznej modlitwie serca odpowiem: 

  

Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza… 

Ukaż mi, Panie, swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos…  

Wypowiedz, Jezu, moje imię… 

Pomóż mi uwierzyć w miłość, która nigdy nie umiera... 

  

Takiej miłości szukaj, takiej miłości pragnij i o nią proś w czasie tej kontemplacji... 

  

 


