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„TRZY MARIE U GROBU”, OLEJ NA DESCE, HUBERT VAN EYCK, 1410-1420 R.

ŚW. MARIA MAGDALENA
Video: https://youtu.be/EmztqFcZQp8 . Czytania: http://www.mateusz.pl/czytania/2022/20220722.html

Czytanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami
Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest
miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie
nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego
domu, pogardzą nim tylko. Oto Słowo Boże.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to
wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie,
lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy
według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten
sposób. Jeżeli więc kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a
oto wszystko stało się nowe. Oto Słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam grób pusty
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena
udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc.
A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie
leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej:
«Niewiasto, czemu płaczesz?». Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go
położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to
Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?».
Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś,
powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę».
Jezus rzekł do niej: «Mario!».
A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: «Nauczycielu».
Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie; jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj
się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i
Boga waszego”».
Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział».
Oto Słowo Pańskie

Przeżywamy dzisiaj święto św. Marii Magdaleny. Interesujące
jest to, że to właśnie jej jako pierwszej ukazuje się
zmartwychwstały Chrystus i posyła ją, by tę wiadomość zaniosła
„Jego braciom”, apostołom. Kim jest ta, którą Kościół Wschodni czci
jako równą apostołom? Kim jest ta, która pierwsza spotyka
Zmartwychwstałego?
Ewangelie mówią o niej, że pochodziła z miasteczka galilejskiego
Magdala (5 km od Tyberiady). Została uwolniona przez Pana od siedmiu
złych duchów. Jeżeli liczba siedem w Biblii oznacza pełnię, to wskazuje na
to, że była opętana, oddana całkowicie złu. Spotkanie z Jezusem przemieniło
zupełnie jej życie, przywróciło jej godność. Z Ewangelii dowiadujemy się
jeszcze, że wraz z innymi kobietami towarzyszyła Jezusowi w wędrówkach
od Galilei. Była obecna w czasie ukrzyżowania i przy pogrzebie.
Dzisiejsza Ewangelia opowiada, że gdy było jeszcze ciemno, Maria
Magdalena stanęła przy grobie, zobaczyła odsunięty kamień, ale to jakby
nie dotarło do niej, nie zajrzała do grobu, ale stała na zewnątrz, płacząc.
Dlaczego? Niektórzy z egzegetów uważają, że stała przy grobie w bólu.
Widząc osunięty kamień uważała, że to słudzy najwyższego kapłana zabrali
ciało i gdzieś je przenieśli.
Ale potem nachyliła się do grobu. Użyte tutaj greckie słowo (παρέκυψενparekupsen), przetłumaczone przez „nachyliła się”, może mieć też inne
znaczenie: przyglądać się, patrzeć uważnie, zagłębiać się, zajrzeć. Od tego
momentu zaczyna się historia jej przejrzenia. To oderwanie się od swojego
bólu pozwala jej zobaczyć aniołów, którzy siedzą jeden w miejscu głowy,
drugi w miejscu nóg. Zadają jej pytanie: Niewiasto czemu płaczesz?
Aniołowie niczego jej nie oznajmiają, przygotowują ją na spotkanie z
Panem.
Maria odwraca się i widzi Jezusa, którego nie poznaje, Jezus pyta o
przyczynę jej płaczu i dodaje: Kogo szukasz? Maria Magdalena jest
gotowa sama przenieść ciało umarłego Jezusa: Panie, jeśli ty Go
przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę.
Tutaj pada jej imię i Maria Magdalena musi drugi raz się obrócić, by poznać
Jezusa. To obrócenie się dwukrotne uważa się za potrzebę ciągłego
nawrócenia, ale jest to możliwe, jeżeli usłyszę swoje imię, jeżeli spotkam
Zmartwychwstałego.
Na ikonie przedstawiającej spotkanie Marii Magdaleny ze
zmartwychwstałym Jezusem na pierwszym planie widzimy Jezusa
okrytego
świetlistym
chitonem,
przemienionego
dzięki
światłu
zmartwychwstania. Widoczne są znaki męki: rana na boku oraz rany po
gwoździach na dłoniach i stopach. Chrystus pokazuje Marii Magdalenie lewą
dłoń, a w prawej trzyma zwój. Maria Magdalena pełna bólu, okryta
czerwonym płaszczem, rozpoznaje w ogrodniku Chrystusa. On jednak żegna

się z nią słowami: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie
wstąpiłem do Ojca. Na drugim planie widzimy górę z pustym grobem, z
którego wyrasta drzewo oliwne, które może być rozumiane jako symbol
zwycięstwa nad śmiercią. Łąka pełna kwiatów, gdzie Maria Magdalena
spotyka Chrystusa przypomina rajski ogród.
Jezus nazywa apostołów braćmi, zmartwychwstanie Jezusa pogłębiło Jego
relację do nich, jako nowego Adama. Nie zatrzymuj Mnie – zmienia
także relacje Marii Magdaleny do Jezusa, która nazywa Go Rabbuni.
Posługuje się zrozumiałymi dla niej porównaniami i oświadcza, że jest w
drodze do Ojca, że to spotkanie jest różne od tych, jakie przeżywała za dni
Jego doczesnego życia.

Niech spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem przemienia
nasze życie i pomaga nam rozpoznawać Chrystusa w każdym
spotkanym człowieku. http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4617/8916/swietej-marii-magdaleny-%E2%80%93-swieto.html

MODLITWA DO ŚW. MARII MAGDALENY
Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy
za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa Zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej
chwale.
Który z Tobą żyje i kroluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Retabulum ołtarzowe w tutejszym kościele wieńczy
obraz modlącej się św.Marii Magdaleny,którą otaczają
dwie figury dynamicznie ukazanych
aniołów,trzymających przedmioty symbolizujące
pokutę i umartwianie:bicz oraz czaszkę. Jej atrybutem
jest także Krzyż, księga - znak jej misyjnej działalności,
balsaminka (naczynie służące do przechowywania
wonnych ziół), szkatuła, włosiennica, wieniec z róż.
Nad drzwiami głównymi na zewnątrz kościoła jest
płaskorzeźba Marii Magdaleny jawnogrzesznicy.

Francja - Saint Maximin i la Sainte-Baume
Gdyby ktoś chciał wpaść w odwiedziny do Marii Magdaleny (tej świętej oczywiście!)
to Francję polecam. A dokładniej dwa sąsiadujące miejsca – Saint Maximin i la
Sainte-Baume. Według przekazów hagiograficznych Maria Magdalena po śmierci
Jezusa udała się do Prowansji by tam osiąść i pędzić życie pustelnicy. Zamieszkała w
grocie w la Sainte-Baume ale gdy poczuła zbliżającą się śmierć zeszła do
położonego u stóp wzgórza miasta Saint Maximin (wtedy jeszcze nazywająca się
Rodani) by przyjąć komunię z rąk św. Maximina i spokojnie odejść. Pochowana
została w krypcie kościoła.
Obecna Bazylika kryjąca szczątki świętej wzniesiona została XIII/XIV. Właściwie
wznoszona była – bo nie dokończono budowy (dżuma wybuchła i nie pozwoliła na masową aktywizację
budowniczych). Sama idea zbudowania świątyni związana była z odnalezieniem szczątków Marii Magdaleny, które
wiele wieków ukryte przed najeźdźcami spoczywały w tym miejscu. Opiekę nad sanktuarium przez 700 lat
sprawowali dominikanie. Dzisiaj jednak – taki przykry znak czasów – w klasztorze znajduje się hotel… Ale o Marii
Magdalenie miało być! W krypcie centralne miejsce zajmuje, przeszklony relikwiarz (herma) a w nim widoczna dla
wiernych i pielgrzymów czaszka świętej.
Na marginesie (dla muzyków i melomanów) W kościele warto zwrócić uwagę na cudowne organy: podwójny manuał,
cztery klawiatury, czterdzieści trzy registry i dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt piszczałek! To dzieło słynnego
brata Jana Esprit Isnard.
Kamienista lecz urokliwa droga wijąca się przez las prowadzi do la Sainte-Baume – klasztoru przy grocie, w której
zamieszkiwała Maria Magdalena. Do samego opactwa prowadzi 150 stopni (to symbol psalmów lub Zdrowaś Maryja
w różańcu). Centralną częścią kompleksu klasztornego jest przerobiona na świątynię grota, w której święta miała
spędzić podobno trzydzieści lat swojego życia. W grocie ołtarz, i figury ukazujące sceny z życia świętej… A podobno
gdy w grocie, kropla wody (nazywa się je łzami św. Marii Magdaleny) spadnie komuś na głowę – jego modlitwy
zostaną wysłuchane… Znam pewną dziewczynkę (wówczas małą a teraz już poważną gimnazjalistkę), która tego
doświadczyła kilka lat temu :)

la Sainte-Baume

http://lucynarotter.com.pl/poznawanie-swiata-33/Pl/francja---saint-maximin-i-la-sainte-baume-150.html

ŚW. MARIA MAGDALENA
"Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy /tak/ płakała, nachyliła się do
grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w
miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz?
Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. Gdy to powiedziała,
odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus:
Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do
Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. Jezus rzekł
do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy:
Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca.
Natomiast udaj się do moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do
Boga mego i Boga waszego.Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to
mi powiedział."
Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdalii - "wieży ryb" - nad
Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady (dzisiejsza
nazwa arabska El-Medżel).
Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby
namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy
Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi
zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w
niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem
sama ponownie wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus
ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom o
Chrystusie, że On żyje (Mk 16, 10; J 20, 18).
Św. Klemens z Aleksandrii i inni uczeni utożsamiają Marię Magdalenę z
jawnogrzesznicą o której pisze ewangelista św. Łukasz (Łk 7,36 - 50). Także
ikonografii Marię Magdalenę zwykło się przedstawiać w roli Łukaszowej
jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Św. Grzegorz I Wielki uważał
Marię za Marię - siostrę Marty i Łazarza.
Współcześni wszakże bibliści, idąc za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła
na wschodzie, uważają, że imię Maria miały trzy niewiasty nie mające ze sobą
bliższego związku. W instrukcji do ostatniego wydania Kalendarza
Rzymskiego Kościół postanowił , że dzień 22 lipca jest świętem kobiety której
ukazał się Chrystus po zmartwychwstaniu, a nie Marii - siostry Łazarza lub
niewiasty pokutującej.
W latach 70-tych ubiegłego wieku (1973) odkryto ruiny starożytnej Magdali z
czasów Pana Jezusa. Wśród pozostałości wydobyto spod gruzów i ziemi
zbiorniki na wodę, jak i synagogę. http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/mmagda.html

Czytaj też:
- http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/pielgrz.html
- https://adonai.pl/modlitwy/
- http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/ciekaw.html
- http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/slonsk.html
- http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/humor.html
- http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/linki.html

Św. Mario Magdaleno! Czy Ty kochałaś Pana Jezusa?
Odpowiedź dla mnie jest bardzo prosta i jednoznaczna. Oczywiście, że kochałam i nadal
kocham Jezusa z Nazaretu, który jest moim najlepszym Przyjacielem. Właśnie w kontekście
tej mojej miłości przez całe wieki nasłuchałam się o sobie i o Nim tylu bzdur, że już czasem
brak mi sił, by je dementować. Ostatnio jednak dowiaduję się o tym, że podobno byłam
nawet Jego żoną i urodziłam Mu córkę, której potomkowie do tej pory żyją w Europie, a
Kościół rzymskokatolicki za wszelką cenę strzeże tej „tajemnicy”. Powiem otwarcie: ręce
opadają, jak się słyszy takie brednie!
Mogę jeszcze zrozumieć, że utożsamiano mnie kiedyś z jawnogrzesznicą, o której mowa w
Ewangelii św. Łukasza (por. 7, 36-49), co nie jest zgodne z prawdą. Jestem też w stanie
pojąć fakt identyfikowania mnie z siostrą Łazarza. Zaakceptuję też parę innych domysłów
związanych z moją osobą, które nie są zgodne z rzeczywistością. Jakiekolwiek jednak
insynuacje, że rzekomo byłam żoną Jezusa, są po prostu wierutnym kłamstwem!
Kim byłam? Pochodzę z miasta o nazwie Magdala, czyli „wieża ryb”, położonego nieopodal
Jeziora Galilejskiego. Właśnie tam poznałam Pana i pokochałam Jego nauczanie, zgodnie z
którym też starałam się żyć, szczególnie po tym, jak mnie cudownie uzdrowił (por. Łk 8, 2).
Będąc zamożną wdową, wspomagałam materialnie razem z innymi kobietami pierwsze grono
naśladowców Jezusa. Byłam pilną i wierną uczennicą Pańską, która nie opuściła Go nawet pod
krzyżem (por. Mt 27, 56). Ewangelie w bardzo wielu miejscach dają świadectwo mojej
nieustannej obecności przy Nim. Może właśnie dlatego Jezus obrał nie kogo innego tylko mnie
na pierwszą głosicielkę prawdy o Jego zmartwychwstaniu (por. J 20, 11-18).
Na temat etymologii mojego imienia powstało chyba z pięćdziesiąt hipotez. Ja będę trzymała
się tej, że pochodzi ono z języka egipskiego i oznacza „ukochana boga Amona” (meri Amon).
Zostałam bowiem wybrana i ukochana przez jedynego i prawdziwego Boga, który w osobie
swojego Syna obdarzył mnie tym, czego pragnie każdy człowiek, czyli miłością. Jestem
darzona czcią zarówno w Kościele zachodnim, jak i wschodnim. Patronuję wielu kobiecym
zakonom, dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, ogrodnikom, a nawet studentom. W
ikonografii najczęściej przedstawiana jestem w długiej szacie z zakrytą głową, choć czasem w
malarstwie barokowym bywam prezentowana wręcz frywolnie.
Na zakończenie chciałabym wszystkim chrześcijanom życzyć, aby na mój wzór zakochali się w
Jezusie. Niech właśnie w imię tego uczucia umieją dostrzec w każdym człowieku odblask
Bożej miłości, którą zostaliśmy obdarowani.
Z wyrazami szacunku –
św. Maria Magdalena

CIEKAWOSTKI
Nim świt obudzi noc
dotykiem ciepłych mgieł,
Nim dzień ożywi świat,
Panie, przyjdź. wołam, przyjdź.
Uciesz mój wzrok
spokojem jasnych barw
Nim mnie zachwyci kwiat,
Ty przyjdź.

I tak poprowadź mnie
przez piętra trudnych lat,
Bądź w dzień radością dnia,
w nocy snem, pomóż mi,
o Panie mój,
rysować życia kształt,
Bym mógł wciąż naprzód iść,
bym trwał.

Choć chcę wciąż dalej iść,
niewiele mogę Ja,
Więc znów podnoszę głos,
Panie, przyjdź, wołam, przyjdź
i otrzyj mą
oblaną lękiem twarz,
Nim znów postawię krok,
Ty przyjdź.

Nim świt obudzi noc
dotykiem ciepłych mgieł,
Nim dzień ożywi świat,
Panie, przyjdź. pomóż mi,
o Panie mój,
rysować życia kształt,
Bym mógł wciąż naprzód iść,
bym trwał.

-

STRONA GŁÓWNA

NIM ŚWIT OBUDZI
NOC – wyk. Tomasz
Wypych
-

https://youtu.be/cliOWsHspXQ

Pewnego dnia na wzgórzu, które wznosiło się nad miastem, wyrosły trzy małe
drzewa. Były tak niepozorne, że niczym nie różniły się od rosnących wokół traw i
kwiatów. Jednak z każdym rokiem stawały się większe i wyższe, a kolejne zmagania
z wiatrami i burzami, czyniły je coraz silniejszymi. Każde z nich miało też swoje
marzenia.
Pierwsze, które często wpatrywało się w rozgwieżdżone niebo, chciało w
przyszłości stać się wspaniałą szkatułą pokrytą złotem i wysadzaną drogimi
kamieniami. Pragnęło przechowywać w sobie najbardziej drogocenne skarby
świata. Drugie drzewo, wpatrujące się w płynący nieopodal strumyk, widziało siebie
jako potężny żaglowiec, pływający po morzach i oceanach ze sławnymi kapitanami i
królami na pokładzie. Trzecie drzewo, natomiast, patrząc w dolinę na ludzi
krzątających się w mieście wokół własnych, codziennych spraw, chciało pozostać
tam, na wzgórzu, i stać się tak imponująco dużym, wysokim i potężnym, aby ludzie,
którzy będą na nie patrzeć, zawsze zwrócą swoje myśli ku Bogu Stwórcy.
Mijały kolejne mroźne zimy, ciepłe wiosny, upalne lata, wietrzne i mokre jesienie… I
oto pewnego dnia na wzgórze weszli trzej drwale z siekierami i piłami. Trzy drzewa
już wkrótce leżały na ziemi. Kiedy drwale poobcinali gałęzie, stoczyli pnie po
wzgórzu w dół. Pierwsze drzewo, aż drżało w radosnym podnieceniu, kiedy
przywieziono je do stolarza. – Już wkrótce, już wkrótce stanę się wspaniałą szkatułą
– myślało. Ale stolarz nawet o tym nie myślał. Nie miał zamiaru zrobić z drzewa
nawet pudełka na nici i guziki. Zrobił z niego duży żłób na karmę dla bydła i sprzedał
na targu… Drugie drzewo ogarnęła przeogromna radość, kiedy znalazło się w
stoczni. – Już wkrótce stanę się potężnym żaglowcem – myślało. Ale tam nikt nawet
o tym nie myślał. Z drzewa zrobiono rybacką łódź, która mogła pływać jedynie po
spokojnych jeziorach. Sprzedano ją jakiemuś rybakowi, który codziennie przewoził
nią złowione ryby, tak, że wkrótce nasiąkła ich nieprzyjemnych zapachem.
Tylko trzecie drzewo od samego początku było bardzo smutne. Przecież chciało
pozostać na wzgórzu i wznosić ludzkie myśli ku Bogu, a oto pocięto je na belki i
złożono w pryzmie na jakimś podwórzu. Mijały kolejne lata. Drzewa już prawie
zapomniały o swoich młodzieńczych marzeniach. Aż oto pewnej nocy na peryferiach
jakiegoś miasteczka, w szopie dla bydła, gdzie stał żłób, przyszło na świat dziecko.
Matka czule włożyła je do żłobu, jakby był on najpiękniejszą na świecie kołyską. I
wtedy drzewo zrozumiało, że leży w nim największy skarb ludzkości…
Od tamtej nocy minęło ponad 30 lat. I oto pewnego wieczoru nad jezioro, przyszła
grupa mężczyzn. Wsiedli do naszej rybackiej, starej łódki, aby przeprawić się na
drugi brzeg. Ten, który wydawał się być wśród nich najważniejszy, zasnął zaledwie
wypłynęli. Kiedy byli już daleko, rozpętała się straszliwa burza. Wicher tworzył
potężne fale, które uderzały w kruchą łódkę, która czuła, że nie wytrzyma tego
naporu żywiołów. Przerażeni podróżnicy, zaczęli krzyczeć i budzić swojego
śpiącego towarzysza. Ten wstał, uniósł rękę i zawołał: – Ucisz się!
I natychmiast nastała cisza: jezioro się uspokoiło i wicher przestał wiać. Wtedy
drugie drzewo zrozumiało, że przewozi najpotężniejszego władcę świata, któremu
nawet żywioły są posłuszne.

Zaś smutne trzecie drzewo leżało w pryzmie aż do owego piątkowego poranka,
kiedy jacyś ludzie wyciągnęli dwie belki, które z niego zrobiono, przeniesiono je
wśród rozkrzyczanego tłumu i włożono na ramiona skatowego mężczyzny. Później
kazano mu je nieść na górę, gdzie go na nich ukrzyżowano. Drzewo, na którym
wisiał, płakało i cierpiało razem z nim. I nawet, kiedy już zdjęto z niego jego martwe
ciało, ciągle gorzko płakało i nic nie mogło utulić straszliwego żalu. Jednak w
niedzielny poranek, kiedy cały świat drżał z radości zmartwychwstania, drzewo
zrozumiało, że Boża miłość przemieniła wszystko, a ludzie, ilekroć spojrzą na
drzewo, z którego zrobiono krzyż, myśleć będą o Bogu (na podstawie
opowiadania „Trzy drzewa” w: Bruno Ferrero, „Nowe historie. Katecheza
w opowiadaniach”).
Być może Maria z Magdalii inaczej wyobrażała sobie swoje dorosłe życie: chciała
być szczęśliwa, chciała kochać i być kochaną; miała inne plany i marzenia. Jednak
poplątały się ścieżki jej życia: zamiast szczęścia otrzymała brudne pieniądze,
zamiast miłości mogła tylko siebie sprzedawać jak towar, a zamiast bycia kochaną
była wykorzystywana. Nazwano ją „jawnogrzesznicą”. Jakże nam bliska, choć my
wolimy uchodzić za „sprawiedliwych”. Nie lubimy przyznawać się do winy i grzechu,
przykrywamy niegodziwość kolorowym papierkiem zakłamania. Dlatego człowiekowi
dzisiejszemu tak trudno spotkać Boga, który ma moc przemienić smutek w radość, a
ciemność w światło. I ucieka człowiek od Niego próbując wyrugować Go z ludzkich
spraw. Rodzi się cierpiący i okrutny świat bez Boga, chociaż On ciągle jest, ciągle
czeka, woła, napomina – aż człowiek powróci z krainy głodu do rodzinnego domu,
gdzie czeka Ojciec. A wtedy Jego miłość przemienia serca kamienne w serca z
ciała.
Jedni mówią, że powróciła, bo ją siłą przyprowadzono do Jezusa, jako cudzołożnicę.
Przyprowadzili ją, jak większość z nas to czyni, z gotowym wyrokiem i kamieniami w
ręku: „Mojżesz nakazał nam takie kamienować! A Ty, co mówisz?”. Mówi: „Kto z
was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień”. Nikt nie rzucił, rozeszli się
wściekli, bo powiedział im prawdę i pokazał, że nie tak przemienia się ludzkie życie.
„Niewiasto, nikt cię nie potępił? I Ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej”.
Inni mówią, że to ta, która wdarła się w czasie uczty do domu faryzeusza Szymona i
przypadła do Jezusowych stóp. Potem obmywała je swoimi łzami i wycierała
włosami. Oni zaś patrzyli zgorszeni i mówili: „Gdyby On był prorokiem wiedziałby co
to za jedna, która Go dotyka”. Wydali ludzki wyrok, jak tamci. Jezus, ku jeszcze
większemu ich zgorszeniu, wydał boski wyrok: „Odpuszczają się jej liczne grzechy,
bo bardzo umiłowała”. Przemieniona Bożą miłością Maria Magdalena poszła za
Mistrzem aż pod krzyż, poszła do Jego grobu i spotkała Go zmartwychwstałego.
Wierzę w możliwość przemiany tego świata w rzeczach wielkich i małych, bo wierzę
w przemieniającą siłę Bożej miłości. Dlatego wołam: „Panie, przyjdź! Pomóż mi
rysować życia kształt, bym mógł wciąż naprzód iść, bym trwał” jak ona przy Tobie.

Grota św. Marii Magdaleny

Według legendy, kilkanaście lat po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy
rozpoczęły się prześladowania pierwszych chrześcijan, Trzy Marie wraz z
Apostołami musieli uciekać z Palestyny.
Ich łodzie szczęśliwie dotarły do wybrzeży Prowansji: w miejscu ich
przybycia znajduje się teraz miasteczko położone w regionie Camargue,
Saintes Maries de la Mer.
Stamtąd Apostołowie rozeszli się, aby ewangelizować Prowansję. Była
wśród nich św. Maria Magdalena.
Na początku nauczała wraz z Łazarzem w Marsylii, później jednak
przeniosła się wgłąb regionu, do dzikich okolic La Sainte Baume: masywu
skalnego liczącego ponad kilometr wysokości i kilkanaście długości.
Wynurzył się on z głębin morskich w II erze, zaś rosnące u jego stóp
drzewa należą do lasu, który pierwotnie pokrywał całą Prowansję.
Wspinając na górę, miałem rzeczywiście wrażenie, jakbym nagle
przeniósł się do północnej Francji: roślinność różni się od tej, którą można
spotkać na co dzień w regionie, klimat jest bardziej wilgotny, chłodniejszy,
a karłowate sosny zastąpione są drzewami liściastymi.

Maria Magdalena skryła się tam w wilgotnej grocie, która została
wydrążona przez kapiącą wodę. Święta spędziła tam podobno całe 30 lat,
żywiąc się korzonkami roślin i medytując. Mówią, że siedem razy w
trakcie każdego dnia była nawiedzana przez anioły. Pośród tych skał
również umarła.

We wnętrzu groty zaaranżowano
kaplicę, która zdolna jest pomieścić nawet 1000 osób. Od XIV wieku
dominikanie mieszkają na szczycie, opiekując się kaplicą i prowadzącymi
do niej ścieżkami. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa
pielgrzymowano do grobu św. Marii Magdaleny, który jest najświętszym
miejscem we Francji. Pielgrzymka do Saint Baume jest tutaj głęboko
zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej: do groty wędrowali liczni władcy,
jak choćby Ludwik XIV, papieże, politycy. Dziś od parkingu
samochodowego prowadzi tam łagodnie podchodzący pod górę szlak.
Wystarczy godzina marszu i jesteśmy u grobu św. Marii Magdaleny;
bardziej stroma ścieżka prowadzi na sam szczyt masywu. Warto się tam
wspiąć , bo widoki są wspaniałe: nagie skały, zielone wrzosowiska na
drugim zboczu, a w oddali ośnieżone szczyty Alp.

https://youtu.be/GzeSYIoVhOE

Ja byłem już zachwycony
samą grotą, ogromną i nadal wilgotną, w której odbijają się echem kroki
ludzi oraz krople wody uderzające o skałę. Wcześniej nie wiedziałem o
tym miejscu, więc w trakcie wspinaczki dziwiłem się, jak wiele osób nadal
pielgrzymuje do św. Marii Magdaleny. W najróżniejszych celach, czy to
dla samej przyjemności spaceru, czy w konkretnej intencji (w grocie
znajduje się miejsce poświęcone nienarodzonym dzieciom). W każdym
razie tradycja wciąż jest żywa. Wyobrażam sobie, jak poruszająco musi
wyglądać tutaj droga krzyżowa, kiedy w Wielki Piątek wszyscy wspinają
się na skalisty szczyt, który wtedy przypomina Golgotę. http://kudlaczewpodrozy.pl/?p=13675

Jak wyglądała Maria Magdalena? Naukowcy
zrekonstruowali twarz świętej?

Maria Magdalena to jedna z najbardziej znanych biblijnych postaci /123RF/PICSEL Czytaj więcej na https://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/news-jak-wygladalamaria-magdalena-naukowcy-zrekonstruowali-twarz,nId,5955408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Jak wyglądała Maria Magdalena? Zobacz rekonstrukcję jej
twarzy!

National Geographic

Is This the Face of Mary Magdalene? | National
Geographic - https://youtu.be/vBZ2I0hcb9I
https://pl.aleteia.org/2019/07/28/jak-wygladalamaria-magdalena-zrekonstruowano-jej-twarz/
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Św. Maria Magdalena – wielka pokutnica i…
cudzołożnica

FOT. WIKIMEDIACOMMONS/AUTORSTWA ALEKSAND R IWANOW – [1], DOMENA PUBLICZNA, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PH P?CURID=1592262

Papież Grzegorz I Wielki utożsamił Marię z Magdali z jawnogrzesznicą i z
Marią, siostrą Łazarza. W Marii Magdalenie widziano także pustelnicę z V w.,
Marię Egipcjankę, przed nawróceniem parającą się nierządem.

Pod władzą grzechu
Nie mamy pewności, co Rabbi pisał na piasku, ale wiemy na pewno, że wyrzucił z Marii Magdaleny siedem
demonów, czyli wszelkie zło, dlatego jednym z atrybutów tej świętej uczyniono siedem diabelskich głów.
Przyprowadzenie jawnogrzesznicy przed oblicze Jezusa Chrystusa ukazał między innymi niderlandzki
malarz Pieter Bruegel Starszy. Nierządnica stoi odziana w nowożytny strój, z pochyloną głową i ze
złożonymi rękoma. W jej pobliżu, pisząc na piasku, półklęczy Zbawiciel. Zapisane na ziemi słowa
wywołują u zgromadzonych wokół mężczyzn niepokój powodujący, że niektórzy z nich oddalają się w
pośpiechu, dręczeni wyrzutami sumienia. Ten sam epizod przedstawił, ale w zupełnie innej scenerii,
finlandzki mistrz pędzla Albert Edelfelt. Liczbę postaci ograniczył do Zbawiciela i Marii Magdaleny. Na tle
rodzimego pejzażu (brzozy w słońcu, woda) ukazał jawnogrzesznicę w ludowym stroju Finki, a Jezusa
Chrystusa w białej szacie, sandałach i z laską w chwili, gdy Mesjasz wyciąga ku Marii Magdalenie rękę, a
ona patrzy na Niego, niedowierzając jeszcze, że nikt jej nie potępił.

>>> Kim była i jak wyglądała Maria Magdalena? Legenda i model 3D

Fot. wikimediacommons/ By Giotto di Bondone – Nieznane, Domena publiczna, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94639

Pokutnica
Marię Magdalenę przedstawiano także jako pokutującą (zgodnie z tradycją pokutowała przez
trzydzieści lat). Pokutnicą uczynił ją na swoim obrazie na przykład Georges de La Tour.
Święta siedząca przy stole z odsłoniętymi ramionami, prawą rękę opiera na czaszce, a lewą
dotyka swej twarzy. Spogląda w zadumie na płomień oświetlający jej postać i stół, na
którym znajdują się dwie księgi, dyscyplina i krzyż. Z czaszką i księgą, ale i z balsaminką
(naczyniem na olej) Marię Magdalenę pokutującą przedstawił Tycjan, tym razem we
włoskim pejzażu. Z kolei El Greco wyobraził ją z krucyfiksem i czaszką na tle skalistej
pustyni, pod skłębionymi, ciemnymi chmurami. Hiszpański malarz Pedro de Mena włożył
odzianej w skromną szatę pokutnicy krzyż do ręki, a Donatello wyrzeźbił ją dla florenckiej
katedry jako wycieńczoną pokutą. Przedstawienia Marii Magdaleny obfitują w jej atrybuty:
poza księgą Ewangelii, krzyżem, dyscypliną, czaszką i balsaminką (Bernardino Luini ukazał
świętą wlewającą olej do balsaminki), ale również bogatą suknią lub włosiennicą atrybutami
Marii Magdaleny są liść palmy, kadzielnica, zwierciadło, szkatułka z kosztownościami i
wieniec z róż. Liść palmy to symbol pustelniczego życia świętej, odpychana przez nią
szkatułka z kosztownościami wraz ze zwierciadłem oznacza wystawne życie, a różany
wieniec symbolizuje miłość Marii Magdaleny do Jezusa Chrystusa.

Pod krzyżem i w ogrodzie
W licznych przedstawieniach Ukrzyżowania Maria Magdalena klęczy pod krzyżem,
obejmując ramionami jego pionową belkę. W takiej postawie ukazał ją chociażby El Greco,
a niemiecki artysta Matthias Grünewald kazał jej wznieść ręce w geście rozpaczy ku
Zbawicielowi. Znane są też przedstawienia Marii Magdaleny w ogrodzie, w którym spotyka
Mesjasza w stroju ogrodnika. To właśnie jej jako pierwszej, a nie apostołom, objawił się
Zbawiciel po zmartwychwstaniu. Scenę tę wyobraził między innymi rosyjski malarz
Aleksander Andriejewicz Iwanow na obrazie Noli me tangere („Nie zatrzymuj [dotykaj]
Mnie”), nadając postaciom Jezusa Chrystusa i Marii Magdaleny klasyczne piękno
podkreślone łagodnym światłem.

https://misyjne.pl/kim-byla-maria-magdalenawizje-mistyczki-legenda-i-badania-naukowe/

FOT. YOUTUBE

Kim była i jak wyglądała Maria Magdalena? Legenda i model 3D
Klasztor San Marco we Florencji dominikanie dostali w XV w. od papieża Eugeniusza IV. Był to wówczas stary,
zniszczony budynek z XII wieku. Pierwsza modernizacje zaplanowano na lata 1437 – 1452. kolejne w następnych wiekach.
To w tym klasztorze mieszkał – spalony potem na stosie – kaznodzieja Girolamo Savonarola, oraz malarz Fra Angelico.
Ten ostatni, wraz ze swymi uczniami na prośbę braci wykonał szereg fresków w celach i na korytarzach budynku.
W pierwszej celi namalował jedną z ewangelicznych scen, opisującą spotkanie Chrystusa z Marią Magdaleną (por. J 20,14-18).
Początkowo Maria wzięła Jezusa za ogrodnika, lecz później rozpoznała w nim Zmartwychwstałego Pana. Gdy chciała go dotknąć,
on przemówił do niej słowami Noli me tangere (“Nie dotykaj mnie” lub “Nie zatrzymuj mnie”) i mimo że na fresku tych słów nie
znajdziemy, widać je w zachowaniu przedstawionych postaci. Patrzący na obraz widzą klęcząca kobietę wyciągającą dłoń do
ubranego w białą szatę mężczyzny, ten zdaje się delikatnie od niej odsuwać, jakby chciał ją zniechęcić, zatrzymać jej
dłoń… Noli me tangere.
>>> „Noli me tangere”. Mario, nie dotykaj mnie!

Jedna z trzech
Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali. Hebrajska nazwa miejscowości Migdal Nunaiya (Wieża Ryb) pozwala
utożsamiać miasteczko, ze wspomnianym przez Józefa Flawiusza galilejskim miastem portowym, Trichea, położonym
niedaleko Kafarnaum.Ewangelie wspominają o Marii po raz pierwszy w momencie kiedy Jezus wyrzuca z niej siedem złych
duchów. Następnie słyszymy, że była obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia
Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało
Ukrzyżowanego, ale zobaczyły tylko odsunięty kamień, to ona jako pierwsza powiedziała Apostołom, że Jezus żyje. Zwana
Apostołką Apostołów utożsamiana była z jawnogrzesznicą, która obmyła stopy Jezusa, lub siostrą Łazarza, wspomnianego przez
św. Jana. Współcześni bibliści uważają jednak, że imię Maria – oprócz Matki Jezusa – nosiły trzy kobiety, nie mające ze sobą
bliższego związku. Reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia “Marie” ustanawiając ku ich czci osobne dni wspomnienia
– Marię Magdalenę Kościół Wschodni i Zachodni wspomina 22 lipca, w czerwcu 2016 roku dzień ten został przez papieża
Franciszka podniesione do rangi święta.
>>> Ona wiedziała, jak smakuje prawdziwa tęsknota

Fot. wikimediacommons/Autorstwa Tycjan – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing
GmbH. ISBN: 3936122202., Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=159527

W wizjach… “Magdalena, która na przepysznym siedzeniu ściągała na siebie ogólną uwagę, upadła nagle wśród gwałtownych
kurczów; inne grzesznice poczęły nacierać ją pachnidłami i chciały ją wynieść. (…) – pisała Katarzyna Emmerich, relacjonując
jedną ze swoich wizji. – Gdy jednak lud zewsząd zaczął wołać <<Mistrzu wstrzymaj się, to niewiasta umiera!>> Jezus przerwał
naukę i rzekł: << Posadźcie ją na jej krześle, śmierć którą teraz przebywa, jest śmiercią dobrą, ona wskrzesi ją do życia>>. (…).
Omdlałą Magdalenę wyniosły jej służące. Marta i Maria przejęły ją przed synagogą i zabrały do gospody. Odtąd była jakby
obłąkana, krzyczała, wybuchała płaczem biegała po ulicy wołając do ludzi. Z trudnością usiłowały niewiasty ją uspokoić. Darła na
sobie suknie, burzyła włosy, zasłaniała się cała, jakby kryjąc się przed widokiem ludzi”. W wizjach Katarzyny Emmerich Magdalena
była jedną z trzech sióstr Łazarza, obok Marty i Marii. Matka miała ją od dziecka rozpieszczać, zbytnio pielęgnować urodę
dziewczyny i spełniać jej wybujałe zachcianki. Zapewne dlatego, mimo iż rodzice byli bogobojnymi ludźmi, Magdalena wyrosła na
dumną, zarozumiałą i próżną damę. W wizji Katarzyny, przy podziale majątku Magdalenie przypadł okazały zamek… Nie trudno się
domyślić, że bogactwo i przepych jeszcze bardziej “zniszczyły “dziewczynę. Martwiła się o nią siostra, martwił brat. Nie raz prosili
Jezusa o pomoc… a Ten, uspokajał, wiedział, że w końcu przyjdzie czas i na Magdalenę. I tak się stało. W końcu Pan uwolnił ją od
demonów, co w swojej wizji miała widzieć Katarzyna Emmerich.

…i legendach Choć wizje Katarzyny Emmerich są bardzo dokładne i można według nich pisać filmowe scenariusze, to tej
konkretnej nie należy taktować jak życiorys Marii Magdaleny, choć wpisuje się ona w tradycję obecną w Kościele przez lata. W 591
roku, papież Grzegorz Wielki wygłosił homilię do fragmentu Ewangelii o jawnogrzesznicy obmywającej nogi Chrystusowi,
utożsamiając w nim obie kobiety. W jednym z późniejszych kazań miał widzieć Marię Magdalenę w Marii z Betanii. I tak już zostało
na wieki…
>>> Maria Magdalena. Apostołka apostołów – a nie prostytutka
W IX wieku pojawiła się legenda utożsamiająca Marię Magdalenę z Marią Egipcjanką. W tym samym czasie snuto opowieści o tym,
jak to Maria z Magdalii mieszkała w Marsylii i nawracała ludzi a potem przeniosła się na pustynię, gdzie podczas modlitwy unosiła
się do nieba. Niektóre legendy wydawały ją za mąż za św. Jana inne – zwłaszcza opowieści gnostyckie – podkreślały bliską relację
między nią a Jezusem, widząc w niej kogoś dużo więcej niż uczenia… Na podstawie pewnego manuskryptu – niewielkiego
fragmentu papirusu z tekstem zapisanym w języku koptyjskim, datowanym na IV-IX wiek – powstała nawet opowieść o
małżeństwie Marii i Jezusa. “Dokument” ów zawiera kilka urwanych zdań, w jednym z nich Jezus ponoć nazywa kobietę swoją
żoną a potem mówi o tym, że Maria może stać się jego uczniem.

Rekonstrukcja Niedawno naukowcy poinformowali, że udało się zrekonstruować twarz kobiety pochowanej w Krypcie Bazyliki
Marii Magdaleny w pewnym średniowiecznym miasteczku, w Południowej Francji. Od XIII w. znajdują się tam szczątki, a dokładniej
czaszka i kości, należące rzekomo do Marii Magdaleny. Od lat kości i czaszka zmarłej pozostają zamknięte za szczelną szybą,
toteż naukowcy musieli zrobić ponad 500 fotografii pod różnym kątem. Dzięki temu byli w stanie stworzyć komputerową animację
3D na podstawie, której odtworzyli kształt twarzy. Uzyskano obraz okrągłej twarzy o wydatnych kościach policzkowych i
szpiczastym nosie. Ustalono, że czaszka należała do kobiety w wieku około pięćdziesięciu lat pochodzącej z rejonu Morza
Śródziemnego. Kobieta miała ciemnobrązowe włosy, a odcień skóry odpowiada tym, które występują u ludzi z tego regionu. W
włosach znajduje się też typ gliny znad Morza Śródziemnego, którą niegdyś używano w obronie przed wszami. Video:
https://youtu.be/vBZ2I0hcb9I
Czy tak wyglądała Maria Magdalena? Trudno powiedzieć, ale jest to kolejny dowód na to, że fascynuje ludzi do dzisiaj i nie bez
powodu jest przez niektórych zwana najbardziej tajemniczą kobietą. Nowego Testamentu.

Niezwykła relikwia Marii Magdaleny. Strzegą jej mnisi z Góry Athos

Philippe Lissac / Godong / 22.07.22

Ręka Marii Magdaleny zachowała się w nienaruszonym stanie. Mnisi z Góry Athos twierdzą, że
wydziela piękny zapach, nie traci koloru żyjącego wciąż ciała i – co zaskakuje najbardziej – wciąż
ma temperaturę 36,6 stopni Celsjusza. Brzmi niewiarygodnie, dziś opowiemy o relikwiach świętej,
które mają dwa tysiące lat. W Jej życiorysie nie brakowało wydarzeń nadzwyczajnych, czyż więc
jej orędownictwo po śmierci miałoby nie być prowadzone z rozmachem godnym tej, która jako
pierwsza rozpoznała Zmartwychwstałego? Jej relikwie są wyjątkowe. I wcale nie tylko dlatego, że
święta naprawdę pomaga tym, którzy wierzą w jej obcowanie i orędownictwo. Ich wyjątkowość
leży w tym, że pochodzą z czasów, gdy Kościół nie był jeszcze podzielony.
Osoba Marii Magdaleny od wieków budzi emocje. Spór tyczył się jej życiorysu. Do sporu
przyczynił się św. Grzegorz I Wielki, który utożsamił Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, i z
Marią, siostrą Łazarza, o której pisze ewangelista Jan, że podobnie jak jawnogrzesznica obmyła
nogi Jezusa wonnymi olejkami. Współcześni bibliści uważają zgodnie, że imię Marii na kartach
Nowego Testamentu noszą trzy różne kobiety. Ta, która po śmierci Jezusa nie mogła spać,
pobiegła w nocy do ogrodu i zobaczyła Go, już po zmartwychwstaniu, była Marią z Magdali.
I to z niej Jezus wyrzucił siedem złych duchów, a potem pozwolił, by dołączyła do grona Jego
słuchaczy i wraz z innymi kobietami troszczyła się o idących z Nim uczniów.
Nie znamy losów Marii Magdaleny po zmartwychwstaniu Jezusa. Niektóre zapisy mówią, że nie
porzuciła misji głoszenia Dobrej Nowiny i dotarła aż do Rzymu, gdzie ofiarowała cesarzowi
czerwone jajko jako symbol życia. Inne, że zmarła w Efezie i tam została pochowana, a w miejscu
grobu wzniesiono bazylikę. W 886 r. cesarz bizantyjski Leon VI Filozof w obawie przed Turkami
kazał przenieść jej ciało do Konstantynopola. Kilka wieków później relikwie świętej miały zostać
przekazane królowi Francji. Zdecydowano, że orszak je wiozący odwiedzi Rzym i podobno
właśnie wtedy lewa stopa świętej została podarowana miastu. Umieszczono ją w małej kapliczce
przy wejściu na most Świętego Anioła w taki sposób, aby pielgrzymi zmierzający do bazyliki św.
Piotra nawiedzali ją zanim dotrą do grobu apostoła. Inna wyjątkowa relikwia świętej znajduje się w
bardzo niedostępnym miejscu. Nie da się w dowolnej chwili wybrać tam z pielgrzymką, albo
nawiedzić, by pomodlić się przed relikwiarzem. Lewa ręka św. Marii Magdaleny – zamknięta w
kosztownym relikwiarzu, osadzonym w skrzyni – przechowywana jest na Górze Athos, w
klasztorze Simonopetra (czyli Skały Szymona) na 2033 m n.p.m.

Podobno jeśli ktoś spróbuje zniszczyć Górę Athos i mnisi przestaną tam się modlić, nastąpi koniec
świata. Święta Góra Athos to niezwykłe miejsce. Mimo że leży na terenie Grecji, stanowi rodzaj
odrębnej od państwa republiki mnichów. Niektórzy nazywają ją nawet „prawosławnym
Watykanem”, wskazując na szczególną rolę, jaką odgrywa w kościele wschodnim.
Co ciekawe, na Górę mają wstęp tylko mężczyźni. Już roku 1060 sięga tradycja zakazu wstępu
dla kobiet. Statki i łodzie, na pokładzie których znajdują się kobiety, choćby statki turystyczne, nie
mogą zbliżyć się do linii brzegowej na odległość mniejszą niż pół kilometra.
Monaster Simonopetra, w którym przechowane są relikwie św. Marii Magdaleny położony jest w
południowo-zachodniej części półwyspu i został zbudowany w XIII w. na skale wznoszącej się 330
m n.p.m. Od półtora tysiąca lat mieszkają tam mnisi, którzy modlą się i opiekują ikonami oraz
relikwiami. Dziś w klasztorze mieszka ich pięćdziesięciu.

Relikwie św. Marii Magdaleny i cząstka Krzyża Świętego z góry Athos przywiezione do Polski w 2014 r. MICHAL KOSC/REPORTER | EastNews

Ciepła dłoń Marii z Magdali. Ręka kobiety – która stała pod krzyżem Jezusa, a na co dzień pewnie
niejeden raz podawała Mu chleb czy wodę – zachowała się w nienaruszonym stanie. Mnisi
twierdzą, że wydziela piękny zapach, nie traci koloru żyjącego wciąż ciała i – co zaskakuje
najbardziej – wciąż ma temperaturę 36,6 stopni Celsjusza! Określana jest jako nietlenna, czyli
niepodlegająca rozkładowi.
W czasie pobytu w Polsce w 2014 r. mnisi z Athos opowiadali, że do ich monasteru przyjechali
światowej sławy naukowcy, aby zbadać, czy rzeczywiście ręka Marii Magdaleny utrzymuje
temperaturę ciała zdrowego człowieka. Sprawdzali, czy to nie podstęp i czy szkatuła nie jest
podgrzewana. Jeden z mnichów wyniósł szkatułę poza klasztor, gdzie leżał śnieg i nagle wszyscy
zebrani byli świadkami tego, jak śnieg zaczął się topić.
W klasztornych kronikach nie brakuje też zapisów o nadzwyczajnych interwencjach św. Marii
Magdaleny. Podobno najczęściej święta przychodziła z pomocą w czasie nagłych pożarów,
których ogień był trudny do ugaszenia i obejmował ogromne tereny.

Cudowna interwencja. „W 1945 r. wybuchł wielki pożar w lasach Świętego Klasztoru Iveron. Wiatr
był tak silny, że w ciągu kilku godzin ogień dotarł do grzbietu graniczącego z innymi klasztorami.
Wszyscy wierzyli, że lasy zostaną zniszczone.
Mnisi z Simonopetra pobiegli do lasu, w którym palił się ogień. Dwóch pobożnych mnichów o
imionach Neophytos i Panteleimon zabrało ze sobą świętą relikwię św. Marii Magdaleny. Żaden z
mnichów nie odważył się zbliżyć do ognia, aby nie zostali otoczeni i nie mogli uciec.
Jednak gdy dwaj bracia zbliżyli się do ognia ze świętą relikwią, ogień został powstrzymany. Księża
rozpoczęli nabożeństwo święconej wody, a następnie zaśpiewali nabożeństwo błagalne do św.
Marii Magdaleny. Zanim nabożeństwa zostały odprawione, ogień całkowicie wygasł, ku wielkiemu
zdumieniu ojców, którzy byli tam wszyscy zebrani jako świadkowie” – możemy przeczytać w
archiwach. Podobny cud miał miejsce w 1947 r.
Świadectwa ocalenia. Wśród mieszkańców okolic Góry Athos pozostaje też żywa wiara w to, że
relikwia lewej ręki świętej ochroniła ludność przed plagami szarańczy i stonki. Można przeczytać
zeznania, że w rejonie Galatista w Salonikach w 1911 r. pojawiły się robaki, które niszczyły rośliny.
Mieszkańcy prosili o świętą relikwię św. Marii Magdaleny i odprawienie nabożeństwa, zaraz potem
robaki zniknęły. Rok później w okolicy Salonik pojawiła plaga szarańczy. Mieszkańcy znów prosili
o relikwię św. Marii Magdaleny – szarańcza odeszła. Relikwia rzadko opuszcza monastyr na
Athosie. Do Polski przyjechała na zaproszenie hierarchów Kościoła prawosławnego oraz Bractwa
św. Cyryla i Metodego. W 2014 r. peregrynowała po Polsce. Spotkania modlitewne odbyły się w
Warszawie, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Białymstoku, w Łodzi i we Wrocławiu.

Relikwie św. Marii Magdaleny i cząstka Krzyża Świętego z góry Athos przywiezione do Polski w 2014 r.
https://pl.aleteia.org/2022/07/22/niezwykla-relikwia-marii-magdaleny-strzega-jej-mnisi-z-gory-athos/

Dlaczego Maria Magdalena przy grobie Jezusa odwracała się dwukrotnie?

Manuel Cohen via AFP - 22.04.22

Ile kobiet przyszło do grobu? Rozbieżności biorą się stąd, że żadnego z czterech ewangelistów
nie było przy grobie w momencie zmartwychwstania i żaden z nich nie był tam razem z kobietami.
Opisują oni to, co zostało im przekazane. Łukasz napisze, że były trzy kobiety oraz inne z nimi,
mogło być ich zatem przynajmniej pięć. Mateusz pisze o dwóch. A Jan o Marii Magdalenie. Dla
samej koncepcji teologicznej opisów liczba kobiet nie jest jednak kwestią najważniejszą. Warto się
natomiast zastanowić, dlaczego to właśnie one zostały wybrane na świadków zmartwychwstania.
To bardzo ważna kwestia. W starożytności przecież kobiety nie były uznawane za wiarygodnych
świadków w sądach. Jezus był tego świadomy, a mimo to ukazał się właśnie im. Jezus lubił łamać
konwenanse, które wtedy istniały! Ja podszedłbym do twej kwestii od innej strony, idąc za
apologetami. Wszyscy ewangeliści, nawet jeśli różnią się co do liczby kobiet, są zgodni, że były to
kobiety, a to dlatego, że tak właśnie było! Autorom Ewangelii zależało na przekazaniu prawdy,
zatem – mimo iż mieli świadomość, że wartość argumentacyjna ich dzieł w jakiś sposób spadnie,
przynajmniej dla czytającego je Żyda – przekazali nam fakt historyczny.
Czy pusty grób może być świadkiem zmartwychwstania? Nie jest, nigdy nie był i nie będzie! Grób to po prostu pusta skała, która
sama w sobie nie może nam nic powiedzieć ani stać się dowodem, że Jezus powstał z martwych. Może być co najwyżej logicznym
argumentem dla naszej wiary, że skoro Jezus ukazał się ludziom, to siłą rzeczy miejsce Jego pochówku musi być puste.
Świadkiem zmartwychwstania może być tylko człowiek. Popatrz na zachowanie Marii Magdaleny. W Ewangelii wg św. Jana
czytamy, że dwukrotnie się odwróciła, gdy stała nad grobem płacząc. Najpierw odwraca się od grobu, by spojrzeć na Jezusa, któ ry
stał za nią. Jeszcze Go nie poznaje i myśli, że to ogrodnik. Odwraca się jednak od grobu, który nie przekonał jej o
zmartwychwstaniu i kieruje się, jeszcze nieświadomie, do Jezusa. I dopiero gdy zawoła ją po imieniu, odwraca się ponownie już z
wiarą w sercu. Jeśli odwróciła się ponownie, to musiała skierować się w stronę pustego grobu! Ponownie odwrócenie, a właściwie
nawrócenie, jest nawróceniem duszy, która wierzy. Dopiero Jezus, widok Jego ciała i głos, który nazywa Marię Magdalenę po
imieniu, dają jej pewną wiarę w zmartwychwstanie. A co z płótnami, w które zawinięty był Jezus po śmierci? Utożsamiamy je z
Całunem Turyńskim i Chustą z Manoppello. Ewangelia wg św. Jana mówi, że umiłowany uczeń wszedł do grobu, ujrzał je i
uwierzył. Czy one mogą być świadkami zmartwychwstania? Gdy sam czytam o tych relikwiach, jestem zdumiony ich tajemniczym
pochodzeniem. Nauka, mimo swojego rozwoju, nie jest w stanie go wyjaśnić i może nigdy się jej to nie uda. Może są one
rzeczywiście
opisanymi
w
Ewangeliach
płótnami
użytymi
do
pogrzebu
Jezusa.
Co do samej wiary umiłowanego ucznia… Co zobaczył, gdy wszedł go grobu? Zapewne chustę, która była – i tu mamy problem z
tłumaczeniem z greckiego – zwinięta, złożona, leżąca w innym miejscu albo w jednym miejscu – trudno nam przełożyć
jednoznacznie tekst. Być może zobaczył cudowną chustę, którą nazywamy Chustą z Manoppello, albo płótna, które zachowały
kształt leżącego pod nimi człowieka, mimo że nie było tam ciała. Nie możemy stwierdzić, co tak naprawdę przykuło jego uwagę, ani
w co uwierzył. Ewangelista zapisuje lakonicznie: „ujrzał i uwierzył”. Oto Maria powiadamia Piotra i umiłowanego ucznia, że zabrano
ciało Chrystusa. Ci przybiegają na miejsce. Piotr nic nie rozumie, ogląda grób i wraca do siebie pełen zamyślenia, zaś umiłowany
uczeń uwierzył w słowa Marii. Ta koncepcja zgadza się z następnym zdaniem: „Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które
mówi, że Jezus ma powstać z martwych...do nich nie docierało, że według Pisma Jezus miał powstać z martwych”, a zatem wciąż
nie otrzymali poznania i wiary. Ani chusta, ani grób nie przekonały ucznia. Konieczne jest świadectwo ludzi i spotkanie z samym
Jezusem. https://pl.aleteia.org/2022/04/22/dlaczego-maria-magdalena-przy-grobie-jezusa-odwracala-sie-dwukrotnie/

http://www.magdalenki.pl/

Życie Świętej równej Apostołom Marii Magdaleny

http://www.bielsk-hodigitria.pl/index.php/zycie-swietej-rownej-apostolom-marii-magdaleny/

Czytaj także:
- https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-22a.php3
- https://www.ultramontes.pl/bonawentura_ii_11.htm
- https://dzielneniewiasty.pl/swieto-sw-marii-magdaleny-22-lipca/

Litania do św. Marii Magdaleny
Miłosierny Boże, który przez życie św. Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw
abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w
miłości.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
Rodząca sie na nowo dla łaski, módl się za nami.
Porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela, módl się za nami.
Olśniona miłosierdziem Jezusa, módl się za nami.
Zachwycona nauką Mistrza, módl się za nami.
Namaszczająca Jezusa miłością, módl się za nami.
Stojąca pod Krzyżem, módl się za nami.
Wspierająca Matkę Bolesną, módl się za nami.
Umacniająca wątpiących, módl się za nami.
Witająca Zmartwychwstałego, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

„Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię,
będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła”
Módlmy się:
Miłosierny Boże, który przez życie św Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór
drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem
umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić
się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Chcesz przeczytać więcej historii o świętych? Kliknij tutaj!

VIDEO:
"Maria Magdalena" - https://youtu.be/W5_0zXYQbQk
"Maria Magdalena" - https://youtu.be/7hYWx-5xsZU
"Maria Magdalena" - https://youtu.be/R6jaizAcwDw
Św. Maria Magdalena - https://youtu.be/EmztqFcZQp8
Ks. Sławomir Kostrzewa - https://youtu.be/q5baVVJZf14
Maria Magdalena - https://youtu.be/kx8sV1ezms8
Bp Grzegorz Ryś - https://youtu.be/8-GD3tAZpRk
Ewangelia MIRIAM - https://youtu.be/Nc5SXNirPuA
Ks. Arkadiusz Szczepanik - https://youtu.be/kOUNp_judOg
Wybrany świadek - https://youtu.be/YRCzL43nFuM
Modlitwa do świętej - https://youtu.be/NCe_jqgumUw
BALLADA - https://youtu.be/yTm2hlCOb9g
Podaruj mi Panie - https://youtu.be/JqE0scj4lkE
Wyznanie Marii Magdaleny - https://youtu.be/aRP9J_dY-i0
Nieszpory - https://youtu.be/IwtCeg958ik
Nazir - https://youtu.be/xjb8PEzvykY
Medytacja 22 lipca 2022 - https://youtu.be/GN3TM--NtDQ
Vox- O Magdaleno - https://youtu.be/F18Rbx1iJXk
Dzieciom o św. - https://youtu.be/P-uy9ETwesc
RELIGIA - https://youtu.be/iXoFurUVlUE
Ewangelia Marii Magdaleny - https://youtu.be/sq3VtPpGmAU
Pieśń Grażyna Szambelan - https://youtu.be/dvBTzqzM6E0
Kazanie - https://youtu.be/LM1cAO_VxDc

CZYTAJ: http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-05-29.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-05-29.pdf

Słuchaj Radia: http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf

BOBOLA

Londyn https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
Słuchaj

https://radiowarszawa.com.pl/
https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/
https://radiowarszawa.com.pl/ramowka/

Radio Maryja

Toruń

Słuchaj

https://www.radiomaryja.pl/

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we
Mszy Św. i ogląda w Telewizji lub słucha w Radiu,
dokonuje aktu pobożnego i pożytecznego - stwierdził
Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej.
Obejrzenie/wysłuchanie transmisji Mszy Św. nie oznacza
udziału w tejże. Nieważne z jakiegokolwiek medium
skorzystamy – w żadnym wypadku nie możemy mówić o
uczestnictwie, jeżeli nie znajdujemy się bezpośrednio w
miejscu, w którym jest ona sprawowana, bowiem:
„uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fiz. obecność”.

Ofiara Mszy Świętej w Mediach
Radiu

Transmisje Mszy Św.: https://msza-online.net/
O G L Ą D A J:

O G L Ą D A J:

O G L Ą D A J:

- https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/
- http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy
- Fatima: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online

O G L Ą D A J:

- Anioł Beskidów: http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/

O G L Ą D A J:

Czytaj więcej: http://rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf

