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Zdrowa (ś) Maryja 

Dzisiaj myślę o Maryi. A dokładnie rzecz biorąc, o pozdrowieniu „Zdrowaś Maryjo”. 

Powtarzając te słowa, coraz częściej zatrzymuję się nad słowem „zdrowaś”. Próbuję 

„pooglądać” sobie to słowo z każdej strony. To piękne pozdrowienie jest oddaniem czci 

Najpiękniejszej z Niewiast, ale dociera do mnie, że dotyka ono również kwestii zdrowia. 

Zdrowia, za którym tak ostatnio wszyscy bardzo tęsknimy, którego pragniemy i wyglądamy. 

To polskie tłumaczenie „Zdrowaś” jest na czasie. Bo Maryja, oprócz tego, że była pełna łaski, 

była po prostu cała zdrowa! Na duszy i na ciele. Zdrowa – Niepokalana, nie skażona ani 

grzechem, ani żadnym wirusem, czy innym dziadostwem. Wspaniały dar Boga, który 

wymyślił sobie, że właśnie w Maryi zamieszka. Nic dziwnego, że chciał mieć wszystko 

zdrowe. Całe mieszkanie czyste i pięknie przyozdobione.  

Chodzę sobie z Tą Zdrową Maryją po domu i cały czas do Niej gadam o tym, jak to zrobić, 

żeby też to zdrowie zachować: i takie, i takie. I duszy i ciała. No jak to zrobić, skoro do 

kościoła teraz daleko, do Komunii jeszcze dalej, do drugiego człowieka nie podchodź?  

Mamo - pytam się - jak posiąść taką kondycję zdrowia, jak Twoja? I nagle pam!   

- No przecież „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” – mówi Mama.  

No niby tak, myślę sobie, ale jak to wykonać w czterech ścianach domu, na niewielkiej 

powierzchni? Podlewam pięknie orchidee, które zakwitły wiosennie i rozmyślam o tym, co  

znaczy zrobić wszystko cokolwiek mi powie? I powoli dociera do mnie, że moim, naszym, 

ludzkim problemem jest to, że my wiemy lepiej, lepiej niż On, co robić. Trudno przyjąć, że 

teraz jest czas życia w ograniczonych warunkach, w czterech ścianach, bez zwykłych 

przyjemności, że trzeba Mszę przeżywać medialnie, że Wielki Post jest zupełnie inny w tym 

roku. A jeszcze trudniej zaakceptować, że taka jest Jego wola na ten czas. Jeśli spojrzeć na te 

wszystkie sytuacje, jak na okoliczności, przez które mówi do nas Bóg, to jesteśmy „w domu” 

i mamy rozwiązany temat zdrowia Maryi i nasz własny ☺ Maryja była zdrowa, bo była mądra 

i nie dyskutowała z mądrością Boga. Nie zadawała pytań, po co to, a po co tamto. Robiła 

wszystko, co mówił. Właśnie dzięki temu zachowała też zdrowie psychiczne, bo gdyby zajęła 

się dogłębnym roztrząsaniem tego, co Jej Bóg zapowiedział, to nie wiem, jakby to Jej ludzka 

psychika wytrzymała. Na dodatek kobieca. 

Zdrowa Maryjo, bądź pozdrowiona, że wykonałaś wszystko, cokolwiek Ci Pan powiedział. 

Idę po różaniec… Zdrowiej mi z Maryją.  

 


