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„Weszła do domu Zachariasza  

i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie  

Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej  

łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”  

                                  (Łk 1,40–41)  
 
 
 
 

 

Kochane Siostry, 

  
W dniu dzisiejszym spoglądamy na Maryję w tajemnicy Nawiedzenia, która 

zjednoczona w Duchu Świętym i w pełni otwarta na Jego natchnienia, stała się 
prawdziwym Jego mieszkaniem. Maryja wewnętrznie przeniknięta Słowem Bożym, 
wolna od lęku i niepewności, z wiarą i ufnością poddała się woli Bożej. W Ewangelii 
według św. Łukasza odnajdujemy Ją biegnącą do swej krewnej Elżbiety, aby jej 
służyć w ostatnich miesiącach oczekiwania na narodziny dziecka. Maryja udaje się 
do Elżbiety, bo prawdziwa miłość pragnie promieniować na zewnątrz, chce służyć 
bliźniemu i sprawiać innym radość. „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi 
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1,41). 
Dzięki Duchowi Świętemu poznała ona cudowną tajemnicę Maryi i dlatego 
wypowiedziała słowa: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony 
jest owoc Twojego łona” (Łk 1,42). W obliczu wielkości Maryi, Elżbieta uświadomiła 
sobie jak wielkim zaszczytem jest dla niej nawiedzenie: „A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,43). 

W kontekście tegorocznej uroczystości Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny, chcemy zwrócić uwagę na niezwykłą rolę Słowa Bożego, które powinno 
umacniać naszą wiarę, dopomagać nam w dawaniu świadectwa o Chrystusie i 
wywierać wpływ na słowa, które kierujemy do drugiego człowieka. Przez całe 
swoje życie Maryja była wierna Bożemu Słowu, co znalazło odzwierciedlenie w 
uwielbieniu Boga w hymnie Magnificat: „Wielbi dusza moja Pana” (por. Łk 1,46-56). 
Maryja wylewa przed Bogiem bogactwo swej duszy wyśpiewując swą wdzięczność 
za wszelkie otrzymane łaski. Papież Benedykt XVI wskazując na postać Maryi 
zaznacza: „Ona mówi i myśli według Słowa Bożego; Słowo Boże stało się Jej 
słowem, a Jej słowo rodzi się ze Słowa Bożego” (Deus Caritas Est, 41). 

Dzisiejsza uroczystość zachęca nas do zwrócenia uwagi na wartość naszych 
słów kierowanych do Boga, a także do drugiego człowieka. Błogosławiona Maria 
Luiza Merkert przypomina nam: „Obowiązkiem każdej jest w miarę swych sił 
nieustannie dążyć do dobrego...musimy podwójnie czuwać nad swoim 
postępowaniem”. Wszystko co czynimy niech dokonuje się w miłości (por. 1 Kor 



16,14). Nasza mowa, sposób zwracania się do Współsióstr, do ludzi którym 
pomagamy, którzy z nami współpracują, ma ogromne znaczenie. Dzięki 
wypowiadanemu słowu mamy wiele możliwości czynienia innym dobrze, jednak nie 
zawsze tak się dzieje. Częściej powinniśmy weryfikować treść wypowiadanych słów 
i nasz sposób odnoszenia się do innych, ponieważ: „z obfitości serca usta mówią” 
(por. Mt 12, 34b). Wobec wielorakich przesłań i licznych słów warto zastanowić się, 
z jakim przesłaniem zwracam się do ludzi wśród których przyszło mi żyć i służyć? 
Czy moje słowa pocieszają, wzmacniają, podnoszą i budzą nadzieję? Czym kończą 
się moje spotkania z drugim człowiekiem? Czy Maryja, która wniosła do domu 
Zachariasza radość i pokój jest dla mnie przykładem w posługiwaniu się darem 
mowy? Dzieląc się dobrym słowem z innymi, tym co jest w naszym sercu, starajmy 
się dawać świadectwo naszej wiary.  

Zgodnie z tradycją, w dniu dzisiejszym odnawiamy nasze śluby zakonne. 
Wraz z Maryją w tajemnicy Nawiedzenia chcemy wspólnie i indywidualnie wyrazić 
nasze „Fiat” i odnowić naszą gotowość trwania w wierności Bogu. Przy tej okazji 
warto ponownie rozważyć słowa formuły ślubów zakonnych, które przed laty 
złożyłyśmy Bogu, aby na nowo stanąć w prawdzie, ocenić nasze życie i przebytą 
drogę kroczenia za Jezusem. Czy możemy powiedzieć, że zawsze jesteśmy wierne 
słowom, które wypowiedziałyśmy Bogu w ślubach zakonnych?  

W ostatnim czasie dane nam było przeżyć wiele wspaniałych chwil 
darowanych nam przez Boga: beatyfikację Matki Marii i rok jubileuszowy św. 
Elżbiety. Czy te wydarzenia zmieniły choć w jakimś stopniu nasze życie? Jest to 
pytanie, na które winniśmy spróbować sobie odpowiedzieć. Tak bywa w życiu, że 
radości przeplatają się z chwilami rozczarowań. Smutkiem napełnia nas fakt, że w 
ostatnich latach nie tylko zmniejsza się liczba nowych powołań, ale coraz więcej 
Sióstr przeżywa kryzys powołania, traci świadomość łaski danej przez Boga, nie 
chce przyjąć ofiarowanej pomocy i w konsekwencji opuszcza Zgromadzenie. 
Dlaczego tak się dzieje? Czy w dobie kryzysu wiary i wierności, nie powinniśmy 
zwrócić większej uwagi na umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości, na odnowę 
osobistą i świadectwo życia wspólnotowego? Ojciec święty Benedykt XVI w swej 
ostatniej encyklice pisze: „Kto ma nadzieję, żyje inaczej; zostało mu dane nowe 
życie” (Spe salvi 2). Udzielając pomocy innym, mówmy im o nadziei, o tym Kto jest 
sprawcą naszego chcenia i działania. Trwajmy w najściślejszym zjednoczeniu z 
Bogiem przez żywą wiarę, ofiarną miłość i ufną nadzieję, a będziemy za wzorem 
Maryi promieniować Bogiem.  

 Kochane Siostry, życzmy sobie nawzajem, aby tajemnica Nawiedzenia NMP 
umocniła w nas postawę gorliwości w niesieniu Jezusa bliźnim poprzez dobre słowo 
i czyn. Niech Maryja, która przez całe swe życie była wierna wypowiedzianemu 
Panu Bogu „fiat”, wyprasza nam potrzebne łaski i entuzjazm w kroczeniu drogą 
powołania. 

 Łącząc się duchowo z Kochanymi Siostrami przesyłam również wiele 
serdecznych pozdrowień od Sióstr Radnych i wszystkich Mieszkanek domu 
generalnego, 

oddana w Panu   

S. M. Samuela Werbińska 
 


