
Jan Paweł II

Eucharystia źródłem wszelkiego
powołania i posług w Kościele :
orędzie Jana Pawła II na XXXVII
Światowy Dzień Modlitw o
Powołania 2000 roku : (Watykan, 30
września 1999)
Salvatoris Mater 2/1, 318-319

2000



oraz tylko On umacnia nadzieję na zbawienie i wieczne szczęście. W spo
sób szczególny, z czułością i z miłością, Bóg obecny jest w każdej osobie 
dotkniętej chorobą, ponieważ porusza Go to, czym żyje Jego umiłowa
ny lud i pragnie nieść mu ulgę i pocieszenie. „Pan mówił: «Dosyć napa
trzyłem się na udrękę ludu mego (...) i nasłuchałem się narzekań jego (...); 
znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać (...) i wypro
wadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej»” (Wj 3, 7-8). Jak stwier
dziłem w Encyklice Salvifici doloris, każdy, kto ofiarowuje swoje cierpie
nie, daje cudowny wkład w uniesienie świata ku Bogu, i włącza się 
w sposób szczególny w dzieło naszego Odkupienia (por. nr 19). A za
tem w sposób szczególny łączy się z Chrystusem Zbawcą.

6. Polecam Bogu także tych mężczyzn i kobiety, których misją jest 
opieka nad braćmi, ich pielęgnowanie i pełne współczucia towarzysze
nie w bolesnych doświadczeniach fizycznych i duchowych; są to kape
lani w szpitalach i domach opieki oraz wszyscy ci, którzy odwiedzają 
chorych i osoby starsze. Idąc za przykładem Miłosiernego Samarytani
na, są oni w pewnym sensie kochającą ręką Pana, wyciągniętą do tych, 
którzy cierpią na ciele i w sercu; udowadniają im, że żadna próba nie 
może unicestwić ich godności dzieci Bożych (por. tamże, nr 28-30). Oby 
mogli niestrudzenie kontynuować swoją misję, przypominając w ten 
sposób światu, że każde ludzkie życie, od jego początku do naturalnego 
końca, jest w oczach Boga bezcenne! [...]

Orędzie Jana Pawła II 
na XXXVII Światowy Dzień M odlitw  o Powołania 
2000 roku20.
(Watykan, 30 września 1999)

Eucharystia źródłem wszelkiego powołania 
i posług w  Kościele

[...]
[6] 5. Modlitwa
Panno Maryjo, pokorna Córko Najwyższego, 
w Tobie spełniła się w przedziwny sposób 
tajemnica Bożego powołania.
Ty jesteś obrazem tego, czego Bóg dokonuje 
w człowieku, który Mu zaufa; 
w Tobie wolność Stwórcy 
ukazała w pełni wolność stworzenia.

20 „L’O sservatore R om ano” (wyd. poi.) 2 1 (2 0 0 0 )  nr 2 , 6 .



Ten, który narodził się z Twojego łona, 
połączył w jednej woli zbawczą wolność Boga 
i posłuszną wierność człowieka.
Dzięki Tobie powołanie Boże 
zyskuje ostateczne potwierdzenie 
w odpowiedzi Boga-Człowieka.
Ty, pierwocina nowego życia,
strzeż wielkodusznego „tak” każdego z nas,
pełnego radości i miłości.
Święta Maryjo, Matko każdego powołanego, 
spraw, aby wierzący potrafili 
odpowiedzieć z wielkoduszną odwagą 
na Boże wezwanie,
i byli radosnymi świadkami miłości do Boga 
i do bliźniego.
Młoda Córo Syjonu, Gwiazdo zaranna,
która kierujesz krokami ludzkości
przez Wielki Jubileusz ku przyszłości,
młodym nowego tysiąclecia wskaż Tego,
co jest „światłością prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka” (J 1, 9). Amen!

HOMILIAE ET ALLOCUTIONES

Homilia w czasie mszy świętej 
w  uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki21.

(Rzym, 1 stycznia 1999)

Do Niego należy czas i wieczność

[...]
[39] 2. Pierwszy dzień nowego roku zamyka oktawę Bożego Narodze
nia i jest poświęcony Najświętszej Pannie, czczonej jako Boża Rodziciel
ka. Ewangelia przypomina nam, że Ona „zachowywała wszystkie te spra
wy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Tak było w Betlejem, tak 
było na Golgocie u stóp krzyża, tak było w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy 
Duch Święty zstąpił do wieczernika.

21 „L’Osservatore Romano” (wyd. poi.) 20(1999) nr 2, 39.


