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List do biskupa Susy'6.
(Watykan, 8 m arca 1999)

Wizerunek Dziewicy na Wzgórzu Rocciamelone 

[···]
[814] 2. Na krzyżu Jezus wyrzekł słowa, które brzmią jak testament: „Nie
wiasto, oto syn twój” (J 19, 26). „Matka Chrystusa, znajdując się 
w bezpośrednim zasięgu tej tajemnicy, [815] która ogarnia człowieka -  każ
dego i wszystkich -  zostaje dana człowiekowi -  każdemu i wszystkim -  
jako Matka. Tym człowiekiem u stóp Krzyża jest Jan, «uczeń umiłowany». 
Jednakże nie tylko on jeden. Zgodnie z Tradycją Sobór nie waha się na
zywać Maryi Matką Chrystusa i Matką ludzi” (Redemptoris Mater, 23).

Od tej chwili nikt na ziemi nie będzie już „sierotą”. Kościół, w pełni 
świadom tej prawdy, bezustannie korzystał z dobrodziejstw „macierzyń
stwa” Maryi. W szczególności podczas II Soboru Watykańskiego uznał, że 
udział Dziewicy z Nazaretu w dziele odkupienia uczynił Ją „matką, wzo
rem oraz nadzwyczajnym i szczególnym członkiem” ludu chrześcijańskie
go (por. Lumen Gentium, 53), nadając Jej wstawiennictwu wymiar uni
wersalny w przestrzeni i czasie: jest Ona Matką wszystkich i Matką na 
zawsze. Celem Jej misji jest odtworzenie w ludziach wierzących cech pier
worodnego Syna (por. Paweł VI,Marialis cultus, 57), prowadzenie ich jed
nocześnie do coraz wyraźniejszego odzyskania obrazu i podobieństwa do 
Boga, na wzór którego zostali stworzeni (por. Rdz 1, 26).

Wierni mogą liczyć na to wsparcie Matki niebieskiej: Maryja nigdy 
ich nie opuści. Przyjmując Ją do swych domów jako najwyższy dar Ukrzy
żowanego Chrystusa, zapewniają sobie szczególnie skuteczne wsparcie 
w dawaniu świadectwa, przed całym światem i w każdych warunkach, 
o płodności miłości i autentycznym sensie życia. [...]

Orędzie Ojca Świętego na XV Światowy Dzień M łodzieży 
2000 roku17.
(Watykan, 29 czerwca 1999)

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”

[...]
[18] 5. Skierujmy teraz spojrzenie ku Maryi Matce Bożej, której rzym
ska świątynia -  Bazylika Matki Bożej Większej -  jest jednym z najstar
szych i najznamienitszych sanktuariów, jakie poświęcił Jej pobożny lud 
chrześcijański.

16 „La triaccia” 2 0 (1 9 9 9 )  nr 7 -8 , 8 1 4 -8 1 5 .
17 „L’O sservatore R om an o” (wyd. poi.) 2 0 (1 9 9 9 ) nr 9 -1 0 , 18-19 .



Wcielenie Słowa i odkupienie człowieka związane są ściśle ze zwia
stowaniem, w którym Bóg objawił Maryi swój zamysł i znalazł w Niej -  
młodej jak wy -  Serce gotowe poddać się całkowicie działaniu Jego 
miłości. Od stuleci pobożność chrześcijańska wspomina każdego dnia 
w modlitwie „Anioł Pański” ten moment wkroczenia Boga w dzieje czło
wieka. Niech ta modlitwa stanie się waszą modlitwą i codziennym przed
miotem rozważań.

Maryja jest jutrzenką, która poprzedza wschód Słońca sprawiedli
wości, Chrystusa, naszego Odkupiciela. Odpowiadając swoim „tak” na 
zwiastowanie i otwierając się całkowicie na zamysł Ojca, przyjęła Syna 
i umożliwiła Jego wcielenie. Jako pierwsza wśród uczniów towarzyszy
ła Jezusowi swą ukrytą obecnością aż po Kalwarię i umacniała nadzieję 
apostołów, gdy oczekiwali zmartwychwstania i Pięćdziesiątnicy. W życiu 
Kościoła nadal jest mistycznie [19] obecna jako Ta, która poprzedza przyj
ście Chrystusa. Jej zatem, która pełni nieustannie posługę Matki Kościoła 
i każdego chrześcijanina, zawierzam ufnie przygotowania do XV Świa
towego Dnia Młodzieży. Niech Najświętsza Maryja Panna nauczy was, 
młodzi przyjaciele, rozeznawać wolę niebieskiego Ojca wobec waszego 
życia. Niech wam wyjedna moc i mądrość, byście umieli rozmawiać 
z Bogiem i mówić o Bogu. Niech was przynagla swoim przykładem, by
ście w nowym tysiącleciu byli głosicielami nadziei, miłości i pokoju. [...]

List do abpa Etienne Nguyen N hu The18 
(Watykan, 16 lipca 1999)

Rocznica w sanktuarium Madonny z La Vang

[756] Do Jego Ekscelencji Etienne Nguyen Nhu The, Arcybiskupa Hue

1. Z okazji zamknięcia Roku Maryjnego i dwudziestej piątej już, trzy
letniej pielgrzymki do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w La Vang 
łączę się w modlitwie z wietnamskimi wiernymi i pielgrzymami, którzy 
zaufali macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi Dziewicy, prosząc Naj
świętszą Matkę o towarzyszenie Kościołowi Katolickiemu w Wietnamie 
w jego wędrówce do Pana oraz o wspieranie go w dawaniu świadectwa 
u progu trzeciego tysiąclecia.

„Od dwóch tysięcy lat Kościół jest jakby kołyską, w której Maryja 
składa Jezusa, aby wszystkie narody mogły Go wielbić i kontemplować” 
(Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz, Incarnationis mysterium, nr 11), które 
bezustannie wzywają Matkę wszelkiego miłosierdzia. Ludzie zawsze znaj

18 „La triaccia” 20(1999) nr 7-8, 756.


