
 

7 października MB Różańcowej 
(46b): Wielbi dusza moja Pana… 

Kiedy postawa wielbienia pojawiła się u Maryi? 

       Po spotkaniu w domu Elżbiety, kiedy została ona napełniona Duchem 

Świętym, 

       Kiedy Elżbieta pobłogosławiła Maryję i pobłogosławiła owoc jej łona – 

Maryja jeszcze nic jej nie powiedziała o tym, że jest w ciąży – Duch Święty 

przyniósł Elżbiecie nowe poznanie; 

       Nazywa Maryję Matką jej Pana; 

       Tłumaczy, że słowa Maryi mają moc, oto gdy je usłyszała, malutki Jan 

Chrzciciel poruszył się w Jej łonie – Słowo Maryi i przyjście jej osoby 

zwiastuje nadejście Pana; 

       Elżbieta nazywa ją szczęśliwą ponieważ uwierzyła, że w jej życiu 

wypełni się słowo Pana. 

Odpowiedź Maryi na powyższe okoliczności: Modlitwa Magnificat. Narodziła 

się: 

 -w  tradycji modlitewnej Izraela – modlitwy kobiet w Starym Testamencie; 

- o modlitwie psalmami. (Tych 150 modlitw, stanowiło podstawowy 

modlitewnik Izraela. Z Psalmami spotykano się niemal wszędzie. Towarzyszyły 

składaniu ofiar w świątyni, były częścią liturgii w synagodze, towarzyszyły 

rodzinom podczas spożywania świątecznych posiłków, ale także, kiedy wojska 

miały walczyć bitwie, psalmy zagrzewały ich do walki. Warto w dniu dzisiejszym 

wspomnieć, że praktyka modlitwy różańcowej głęboko jest związana właśnie  

z Psalmami. We wspólnotach klasztornych średniowiecza, gdzie nie wszyscy 

mnisi i mniszki posiadali umiejętność czytania oficjum – czyli Psalmów przyjęło 

się odmawiać tzw. Psałterz Maryjny – czyli 150 zdrowasiek, z czasem zostały one 

podzielone na części i mniejsze grupy, ale początek był oczywisty. 150 zdrowasiek 

bo jest 150 Psalmów. Tyle dygresji. Przyglądając się Psalmom widzimy ich 

różnorodność. Zasadniczo można podzielić je na 4 grupy:     dziękczynienia, 

hymny, lamentacje indywidualne, lamentacje zbiorowe 

Pieśń Maryi nawiązuje do Psalmów wdzięczności. Rodzą się one we 

wnętrzu człowieka, który doświadczył w swoim życiu działania Bożego, zobaczył 



je i teraz nie zatrzymuje tego dla siebie, ale zamienia swoje myśli na głośną 

modlitwę. 

Co nam mówią pierwsze słowa Maryjnego dziękczynienia? 

            Wielbi albo uwielbia tzn. głośno wypowiada swój zachwyt nad tym 

kim Bóg jest? I Co dobrego uczynił? 

Dusza moja – Słowo dusza w tradycji Izraela oznacza wnętrze człowieka, 

oznacza cały wymiar intelektualno-duchowy. Modlitwa Maryi jest więc modlitwą 

najbardziej osobistą, wypływającą z jej wnętrza 

            Pana – To słowo opisuje Boga Izraela, Boga którego imię JHWH było 

najświętszym imieniem, było to imię, które przyniosło objawienie się Bożego 

Miłosierdzia, pod tym Imieniem Żydzi czcili swojego Zbawiciela. Ku niemu więc 

Maryja kieruje swoje słowa. Tym na co warto zwrócić uwagę jest fakt, że jej 

modlitwa ma Boga w centrum. 

Czytając poniższy tekst Psalmu 103 odpowiedz sobie na pytanie Kim jest Bóg? 

i co zrobił dla autora Psalmu? Następnie przeczytaj sąsiednie odnośniki biblijne. 

Co mówią o Bogu? Na koniec odpowiedz sobie na co Bóg zrobił dla Ciebie  

i twoich bliskich? I podziękuj Mu. 

Psalm 103 Odnośniki biblijne 

(1)Uwielbiaj, duszo moja, PANA, i całe moje 
wnętrze – Jego święte imię. 

Ps 106:47; 111:9 

(2): Uwielbiaj, duszo moja, PANA, nie 
zapominaj o tym, co dobrego ci uczynił. 

Pwt 4:9; 2Krn 32:25 

(3): On przebacza wszystkie twoje 
winy, leczy wszystkie twe słabości. 

2Krn 21:18-19; Ps 147:3; Iz 33:24; Jr 
16:4; Mt 8:16; Mk 2:11-12; 1Kor 
11:30; Jk 5:16 

(4): On ocala od zguby twe życie, wieńczy 
Cię łaską i miłosierdziem. 

  

(5): On syci dobrami twe siły, twa młodość 
odnowi się jak u orła. 

2Kor 4:16; 
Iz 40:31 

(6): PAN dokonuje czynów sprawiedliwych, 
skrzywdzonych bierze w obronę. 

  

(7): Mojżeszowi dał poznać swe drogi, Izraelitom swoje 
zamiary. 

Wj 33:13 

(8): Miłosierny jest PAN i litościwy, 
cierpliwy i pełen łaskawości. 

Wj 34:6-7; Pwt 5:10; Jk 5:11; 
Lb 14:18; Neh 9:17; Ps 86:15; Ps 
145:8 



(9): Nie będzie się gniewał bez końca ani nie 
będzie oburzony na wieki. 

Iz 57:16; Jr 3:12 

(10): Nie postępuje z nami według grzechów 
naszych, nie odpłaca nam według naszych 
nieprawości. 

  

(11): Bo jak wysoko niebo wznosi się nad 
ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla 
bogobojnych 

Iz 55:8-9 

(12): Jak daleko jest wschód od zachodu, tak 
oddalił od nas nasze grzechy. 

  

(13): Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak 
PAN lituje się nad swymi czcicielami. 

Łk 15:11-24 

(14): Wie dobrze, z czego zostaliśmy 
stworzeni, pamięta, że jesteśmy 
prochem. 

Rdz 2:7; 3:19; Hi 10:9; Hi 34:14-15; 
Ps 90:3; Ps 104:29; Ps 146:4; Koh 
3:20; 12:7 

(15): Dni człowieka są jak trawa, 
przekwita jak kwiat na polu. 

Hi 14:2; Ps 37:2; Ps 90:5-6; Ps 
102:12; 
 Iz 40:6-8; Jk 1:10-11; 1P 1:24 

(16): Gdy zamiera w nim oddech – przemija i 
wszelki ślad po nim ginie. 

  

(17): Lecz łaska PANA przez wszystkie wieki nad 
Jego czcicielami, a sprawiedliwość Jego nad ich 
potomstwem, 

Łk 1:50 

(18): nad tymi, co zachowują Jego 
przymierze i przestrzegają Jego przykazań. 

Ps 25:10 

(19): PAN ustanowił swój tron w niebie, a 
Jego królowanie rozciąga się nad wszystkim. 

Iz 66:1; 
Ps 22:29; Dn 7:12-14; Ap 11:15 

(20): Uwielbiajcie PANA, wszyscy Jego 
aniołowie, mocarze pełniący Jego nakazy, 
posłuszni Jego słowom 

Ps 148:2; Iz 6:1-4 

(21): Uwielbiajcie PANA, wszystkie Jego 
zastępy, słudzy, pełniący Jego wolę. 

  

22): Uwielbiajcie PANA, wszystkie Jego dzieła, w 
każdym miejscu Jego panowania. Uwielbiaj, 
duszo moja, PANA! 

Ps 145:10 

 


