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Dzień 1. 
BÓG OJCIEC 

MODLITWA BŁ. MARII 
Duchu Święty, natchnij mnie; 
Miłości Boża, pochłoń mnie; 
Po prawdziwej drodze prowadź mnie; 
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie; 
Z Jezusem, błogosław mnie; 
Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, 
od wszelkiego niebezpieczeństwa,  
zachowaj mnie! 

MYŚLI BŁ. MARII 
Szukajcie samego Boga nie zatrzymując się 

na niczym, co stworzone. Jeśli mówicie, to tak 
jakbyście nie mówili; jeśli widzicie, to tak jak-
byście nie widzieli; jeśli słuchacie, to tak jakbyś-
cie nie słuchali. Bóg sam jest wszystkim; stwo-
rzenie jest tylko nicością i grzechem. Wszystko 
tu na ziemi jest marnością, ponieważ wszystko, 
co mija jest niczym. W chwili śmierci będzie-
my bardzo żałować, że nie wykorzystaliśmy 
czasu!   

 



Nowenna do bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego 

7 

MODLIMY SIĘ WRAZ Z BŁ. MARIĄ 
Panie, wiem, że nie znajdujesz upodobania 

w tym, aby nas karać. To Twoja sprawiedli-
wość przymusza Cię, niemal wbrew Twojej 
woli. Jednak ulituj się nad nami, Panie. Nie 
postępuj z nami według Twej sprawiedliwości, 
lecz według Twej łagodności. Wiem dobrze, 
Panie, że uderzasz nas wbrew nam samym; ale 
Twoja sprawiedliwość jest mocniejsza. Dosyć 
Panie, ulituj się nad nami. Twoje serce jest nie-
skończenie łagodne. Postępuj z nami, Panie, 
według Twego miłosierdzia. 

Błogosławiona Mario, troski i prośby nurtują 
moje serce. Przedstawiam je Tobie, wstaw się 
za mną u Jezusa, naszego Pana. 

(w ciszy przedstaw swą prośbę) 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

MODLITWA 
Boże, nasz Ojcze, za przyczyną Błogosła-

wionej Marii, ufając nieskończenie Twojemu 
Synowi, wołam do Ciebie w moich potrzebach. 

    Ojcze Niebieski, nie wiem, czy to, o co 
Cię proszę, jest zgodne z Twoją wolą, dlatego 
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z Jezusem z Ogrodu Getsemani modlę się: 
Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! 

Bądź przy mnie, Ojcze, przez Chrystusa, w Du-
chu  Świętym. Amen. 

������

Dzień 2. 
JEZUS CHRYSTUS 

MODLITWA: Duchu Święty, natchnij mnie… (s. 6) 

MYŚLI BŁ. MARII 
Widziałam Naszego Pana, ubogiego, smut-

nego, cierpiącego i szukającego mieszkania, i po-
wiedział mi: „Szukam mieszkania, domu, i nikt 
nie chce Mnie przyjąć. Jak tylko się zjawię, wy-
pędzają Mnie. Nawet ty, niekiedy, wypędzasz 
Mnie z twego serca... Och! Gdybym znalazł 
kogoś, kto zechciałby pracować tylko dla Mo-
jej chwały, wszystko uczyniłbym dla niego”. 

MODLIMY SIĘ WRAZ Z BŁ. MARIĄ 
Wybacz, mój Boże! Tylko Ty, tylko Ty!... 

Jezus nie jest znany, Jezus nie jest miłowany!... 



MA A ARABKA

kaprys Boga
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Kilka lat temu miałem szczęście uczestniczyć 
w realizacji filmu o bł. Mariam Baouardy zwa-
nej „Małą Arabką”. W trakcie jego powstawa-
nia przebywałem przez dwa tygodnie w Bet-
lejem w klasztorze karmelitanek bosych, który 
założyła, zbudowała i w którym ostatnie lata 
swego życia spędziła Błogosławiona. Obecnie 
duża cześć wspólnoty zamieszkującej klasztor 
to siostry zakonne przybyłe z Polski. To dzięki 
ich przychylności, otwartości i gościnności – 
a zwłaszcza przełożonej wspólnoty, siostry Lu-
cyny Seweryniak – mogłem odwiedzić miejsca 
i wysłuchać opowieści, które pozwoliły mi „do-
tknąć” tajemnicy życia palestyńskiej karmeli-
tanki. Życia niezwykłego, fascynującego i bu-
dzącego zdumienie, gdyż wypełnionego nie-
spotykaną chyba w hagiografii chrześcijańskiej 
ilością darów i zjawisk nadprzyrodzonych. 
Mówi się wręcz, że każdy dzień jej życia był 
cudem.  

Poniższy tekst to wynik tego, czego udało 
mi się dowiedzieć, zobaczyć i zapisać przeby-
wając w murach, które były świadkami jej 
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modlitwy, pracy, snu, okupionych krwią walk 
i miłosnych spotkań1. 

NARODZONA W ZIEMI ŚWIĘTEJ 
Już jej narodziny miały znamiona cudu. Przy-
szła na świat w Ziemi Świętej, w pamiętających 
apostołów i ich Mistrza górach Galilei, między 
Nazaretem a Hajfą, w małej i ubogiej wiosce 
Aberin. Trudniący się w większości wyrobem 
prochu mieszkańcy Aberin należeli do wspól-
noty greko-melechicko-katolickiej, w obrządku 
bliższej tradycji bizantyjskiej, ale wiernej Koś-

�

1 Moim głównym źródłem wiedzy na temat Mariam wykorzystanym 
przy pisaniu tego tekstu były rozmowy z siostrami karmelitankami ze 
wspólnoty w Betlejem. Siostry dzieliły się ze mną wiadomościami, które 
czerpały z listów i zapisków Mariam oraz świadectw na jej temat, które 
w części nie zostały jeszcze opublikowane. Oprócz tego korzystałem 
z następujących dostępnych mi wtedy publikacji: A. Brunot, Miriam. 
Mała Arabka, tłum. T. Szczepańczyk, Gdańsk 1995; Ks. Buzy, Nowa 
Gwiazda Karmelu. Żywot błogosławionej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego 
karmelitanki bosej, Wrocław 1997; Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowane-
go, Myśli, tłum. D. Śliwa, Kraków 2005 (dalej Myśli); J. Derobert, Soeur 
Marie de Jésus Crucifié, qui êtes-vous?, Édition Hovine 1988. Niedawno 
ukazała się w tłumaczeniu polskim książka o. Pierre’a Estrate, który 
był kierownikiem duchowym Małej Arabki: Mariam Święta Palestynka, 
tłum. D. Śliwa, Kraków 2008, oraz fragmenty jej listów: Spotkanie 
z Mariam, Kraków 2010. Natomiast duża część komentarzy ukazują-
cych duchowy i mistyczny kontekst życia i doświadczenia Mariam – ze 
szczególnym uwzględnieniem tradycji karmelitańskiej – to parafraza 
wypowiedzi, jakich udzielił na potrzeby filmu o. Flavio Colonai. 
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ciołowi Rzymskiemu. Jej przyszli rodzice byli 
dobrym i zgodnym małżeństwem chrześcijań-
skim. Jednak radość budowania domu i rodzi-
ny była w ich przypadku wciąż przerywana przez 
bolesne, trudne do zrozumienia i wystawiające 
ich wiarę na ciężką próbę doświadczenia. W ko-
lejnych latach małżeństwa musieli pogrzebać 
dwanaścioro dzieci zmarłych w kołysce z przy-
czyn jeszcze niewyjaśnionych. Po kolejnym zgo-
nie, udręczeni, lecz jeszcze nie złamani, posta-
nowili pójść z pielgrzymką do Betlejem odda-
lonego o 170 km, aby tam, w Grocie Bożego 
Narodzenia, prosić Maryję o dziecko, którego 
nie musieliby zaraz grzebać. Zostali wysłucha-
ni. 5 stycznia 1846 r. narodziła się im zdrowa 
córka, której na chrzcie nadali imię Mariam 
(aramejski odpowiednik hebrajskiego Miriam). 
W rok później przyszło na świat kolejne zdro-
we dziecko – Bulos (Paweł). 

Mariam była radosną i pełną życia dziew-
czynką. To, jak bardzo kochała ziemię swojego 
dzieciństwa z jej przyrodą, zapachem, majesta-
tem, będzie później znajdowało wyraz w jej 
poezji, modlitwach, wspomnieniach. Jednak 
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radość dzieciństwa spędzanego wśród wzgórz 
Galilei została dość szybko przerwana przez ko-
lejne wtargnięcie śmierci do rodziny Baouardy. 
Mariam nie ma jeszcze trzech lat, gdy umiera 
jej ojciec, który przed odejściem powierza ją 
św. Józefowi – jako nowemu tacie, oraz Maryi – 
jako nowej matce, tak jakby przeczuwał, że nie-
długo córka zostanie sama. Rzeczywiście, w bar-
dzo krótkim czasie z rozpaczy po stracie męża 
ze świata odchodzi mama Mariam i Bulosa. 
Opiekę nad dziećmi przejmuje dalsza rodzina. 
Mariam zostaje wzięta na wychowanie przez 
wuja, z którym niedługo potem przenosi się 
do Aleksandrii, a Bulos przez ciotkę, z którą 
pozostaje w Galilei. Dzieci zostały więc rozłą-
czone i już nigdy nie miały się spotkać. 

WSZYSTKO PRZEMIJA 
W domu wuja – który, w przeciwieństwie do jej 
ojca, był człowiekiem dość zamożnym – Ma-
riam otoczona jest zbytkiem. Ma ładne suknie 
i zabawki, jest zadbana i syta, usługuje jej służ-
ba. Ze szczególnym upodobaniem bawi się 
w rozległym i pięknym ogrodzie należącym do 
posiadłości jej nowej rodziny. Pewnego dnia 
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