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22 lipca  
wspomnienie dobrowolne św. Marii Magdaleny 

-  patronki aptekarzy, dzieci z problemami w chodzeniu 
(niepełnosprawnych ruchowo),   

wzywanej w przypadku choroby oczu 

 
Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali - "wieży ryb" nad 
Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus 
wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włącza 
się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się 
o wędrujących z Nim ludzi. 
Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona 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 grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od 
grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego 
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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). 
Święta Maria Magdalena jest jedną z najbardziej niezwykłych i 
fascynujących postaci w całej historii chrześcijaństwa – święta zupełnie 
wyjątkowa, która od wieków intryguje, ekscytuje, zachwyca. Ta, która jest 
być może, obok umierającego na krzyżu, nawróconego łotra, 
najpiękniejszym i najdobitniejszym żywym dowodem na bezmiar Bożego 
Miłosierdzia. Ta, która jest znakiem nadziei, że dla Boga nie ma rzeczy 
niemożliwych, że nie ma takiej otchłani zła i takiej niewoli grzechu, z 
której nie potrafiłby On wydobyć człowieka, aby ofiarować mu 
przedziwne swoje Światło i wyzwolić do życia w wolności dzieci Bożych. 
Wreszcie ta, która wskazuje nam właściwy kierunek – miłość bez granic.   
Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, 
jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie 
podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę 
wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, 
miano jej relikwie przenieść z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona 
Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-
1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, 
gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze jedno 
sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume.  
W ikonografii św. Marii Magdaleny jest przedstawiana w długiej szacie z 
nakrytą głową, w bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako 
pokutnica, której ciało osłaniają długie włosy. Jej atrybutami są: 
dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga - znak jej misyjnej 
działalności, naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, 
włosiennica, zwierciadło.   
 
Modlitwy: 
Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz, 
zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego, a jeśli są zgodne z wolą 
Bożą, wyproś ich spełnienie, abyśmy trwając w wierności Ojcu 
Niebieskiemu po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen  
 
Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę 



 3

wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i 
przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej 
chwale. Amen  
 
Litania do św. Marii Magdaleny 
Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! 
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas! 
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże... 
Duchu Święty, Boże... 
Święta Trójco, Jedyny Boże... 
Święta Maryjo, Matko Boża, - módl się za nami. 
Święta Mario Magdaleno... 
Rodząca się na nowo dla łaski Bożej .... 
Patronko pokutujących grzeszników … 
Niewiasto ewangeliczna … 
Niewiasto żyjąca miłością wdzięczności za uzdrowienie z niemocy... 
Uczennico Chrystusa Pana, porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela 
.... 
Uczennico zawsze gotowa spełniać Boże polecenia … 
Niewiasto pełna szczerych uczuć i gotowa do wszelkich poświęceń … 
Wierna niewiasto, umacniająca wątpiących … 
Apostołko Apostołów, zachwycona nauką Mistrza … 
Duszo oddana kontemplowaniu i przeżywaniu Bożej obecności … 
Nauczycielko prostoty i ofiarności w obliczu Boga … 
Uprzywilejowany świadku zmartwychwstania … 
Zwiastunko wielkanocnej radości … 
Któraś bezgranicznie Bogu zaufała... 
Któraś została uwolniona przez Chrystusa z opętania przez złego ducha... 
Któraś umiłowała życie na pustyni srogo pokutując... 
Któraś z wdzięczności do Chrystusa – wyzwoliciela poszła za Nim bez 
wahania i podziału serca... 
Któraś wyróżniała się towarzysząc Panu w Jego wędrówkach … 
Któraś najtroskliwiej odgrywała rolę przewodnią w świecie niewiast … 
Któraś nie odstępowała Jezusa podczas Jego świętej Męki... 
Któraś za Nauczycielem dotarła aż na Golgotę … 
Któraś stojąc wytrwale pod Krzyżem wspierała Matkę Bolesną … 
Któraś wraz z innymi zdejmowała Najświętsze Ciało Jezusa z krzyża... 
Któraś pospieszyła pierwsza z posługą w niedzielny poranek do grobu 
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Chrystusa... 
Któraś oczekiwała ze łzami miłości Zmartwychwstania Chrystusa... 
Któraś nazwała Jezusa swoim Mistrzem i Panem... 
Któraś zasłużyła jako pierwsza widzieć chwalebnego Chrystusa … 
Któraś odsłoniła głębię i niepodzielność swojej miłości Boga … 
Któraś oznajmiła Apostołom tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa... 
Któraś zasłużyła widzieć Chrystusa jako Zwycięzcę wstępującego do 
nieba... 
Któraś gorliwie głosiła ewangelię Chrystusa … 
Któraś towarzyszyła świętemu Janowi do Efezu i stamtąd odeszła do nieba 
… 
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." 
 
P: Módl się za nami, Święta Mario Magdaleno. 
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
Módlmy się: 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 króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen  


