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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 .


