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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 
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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.



dują u Niej obronę i odwagę. Rzeczywiście, Maryja „świeci niczym znak 
pewnej nadziei i pociechy dla ludu Bożego pielgrzymującego” pośród 
ziemskich trudności (Lumen Gentium, nr 68). Jest Matką Kościoła piel
grzymującego, który Ona stale rodzi i nakłania ludzi do przyjęcia obiet
nicy Boga tak jak Ona, i do bycia misjonarzami Ewangelii, z pomocą 
Ducha Świętego.

2. Naśladując Jej przykład, w obliczu nadchodzącego Wielkiego Ju
bileuszu, podczas którego wzywani są do coraz głębszego nawrócenia, 
wierni umocnią swą wiarę, będą uważniej słuchać słowa Bożego i staną 
się bardziej otwarci dla braci. Dla wszystkich uczniów Chrystusa Mary
ja jest wzorem życia chrześcijańskiego w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Ona otwiera nasze serca na przyjęcie Chrystusa, każąc nam, tak jak słu
gom na weselu w Kanie Galilejskiej, uczynić wszystko, o co On poprosi 
(por. J 2, 5). Zaprasza nas do wyjścia naprzeciw tym wszystkim, którzy 
potrzebują naszego wsparcia i pomocy, tak jak Ona postąpiła ze swoją 
kuzynką Elżbietą (por. Lk 1, 39-45). Otrzymamy w ten sposób od tej 
najdroższej Matki „smak” spotkania z Bogiem i misji wśród naszych braci 
-  dwóch aspektów chrześcijańskiej miłości. Nasza nadzieja ożywa, gdy 
zwracamy się ku Maryi. Ona naprawdę należy do rodzaju ludzkiego 
i w Niej kontemplujemy chwałę, jaką Bóg proponuje wszystkim, którzy 
odpowiadają na Jego wezwanie. Zachęcam więc wiernych do zaufania 
naszej wspólnej Matce, często określanej tytułem Stella Maris, aby po
śród burz grzechu i czasami bolesnych wydarzeń historii pozostali ściśle 
zjednoczeni z Chrystusem i mogli dawać świadectwo Jego miłości. „Idąc 
za Nią, nie zgubicie się, błagając Ją, nie poznacie rozpaczy; myśląc o Niej, 
unikniecie wszelkich błędów. Jeśli będzie Was wspierać, nie stracicie 
odwagi; jeśli będzie Was chronić, niczego nie będziecie musieli się oba
wiać; pod Jej kierunkiem nie poznacie zmęczenia; dzięki Jej łasce osią
gniecie cel” (Św. Bernard, Druga Homilia na temat słów Ewangelii: 
„Anioł Gabriel został posiany”).

3. Udając się do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny z La Vang, 
drogiego sercu wietnamskich wiernych, pielgrzymi zawierzają Jej swoje 
radości i troski, nadzieje i cierpienia. Zwracają się do Boga, także w imie
niu swoich rodzin i całego narodu, prosząc Pana o wlanie w serca wszyst
kich ludzi łaski pokoju, braterstwa i solidarności, aby Wietnamczycy jed
noczyli się z każdym dniem coraz bardziej i udoskonalali swoje życie, 
oparte na fundamentalnych wartościach duchowych i moralnych, gdzie 
w każdym uznawana będzie jego godność dziecka Bożego oraz jego pra
wo do swobodnego synowskiego zwracania się do Ojca niebieskiego, 
„bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 4).

4. W okresie, gdy Kościół w Waszym Kraju oddaje cześć Matce Zba
wiciela, myślami jestem z Wami; polecam Was wstawiennictwu Najświęt
szej Maryi Panny z La Vang i udzielam z całego serca Wam i wszystkim 
Pasterzom apostolskiego błogosławieństwa; rozszerzam je też na pielgrzy
mów, którzy nawiedzą sanktuarium w duchu Jubileuszu oraz na wszyst
kich katolików w Wietnamie.


