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świadectwo w sposób coraz bardziej zgodny z Ewangelią.
3. Uroczystość Wniebowzięcia niech się stanie zatem sposobnością 

do głębszego doświadczenia miłującej obecności Maryi. Jako znak nie
zawodnej i pocieszającej nadziei Maryja jest dla chrześcijan oparciem 
i przynagla ich, aby byli prawdziwymi uczniami Chrystusa. Niech wszy
scy odczują Jej bliskość; niech doświadczą skuteczności Jej wstawiennic
twa zwłaszcza ludzie cierpiący, chorzy i wszyscy, którzy uciekają się do 
Niej w chwilach trudności i próby.

Maryjo, słodka Królowo Niebios, okaż, żeś jest Matką wszystkich! 
„Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć 
z Nim radość wieczną” (hymn z 11 Nieszporów o Najświętszej Maryi Pan
ny). Amen.

„Anioł Pański”39. 
(Castel Gandolfo, 22 sierpnia 1999)

Nasza Królowa

[41] 1. W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli Jezus zadaje swoim 
uczniom pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16, 15). Odpo
wiada Mu Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 
16). W odpowiedzi Piotra zawarta jest sama istota chrześcijaństwa. Na 
niej też opiera się posługa na rzecz wiary i jedności, do której sam Jezus 
powołał Piotra i jego następców: „Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr 
[czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój” (Mt 16, 18). Zadaniem 
papieża jest służyć Kościołowi i ludzkości, dlatego już w starożytności 
nazywano go Servus servorum Dei -  Sługą slug Bożych.

2. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym mamy dziś oddać cześć Ma
ryi jako „Królowej”. Ten chwalebny tytuł niejako dopełnia wizerunek 
Maryi, który liturgia ukazała nam w minioną niedzielę, w uroczystość 
Wniebowzięcia. Aby jednak właściwie rozumieć królewskie przywileje 
Maryi, nie możemy zapominać, że istnieje chrześcijańskie pojęcie kró
lowania, głęboko odmienne od ziemskich wyobrażeń o władzy. To kró
lowanie polega na służbie i miłości, która musi przejść przez krzyż (por. 
J 18, 33-37), zanim zajaśnieje blaskiem zmartwychwstania.

Maryja Panna ukoronowana na Królową niech się wstawia za nami 
i wyjedna nam łaskę naśladowania Jej przez wierną realizację woli Bo
żej na ziemi, abyśmy mogli kiedyś połączyć się z Nią w niebieskim Jeru
zalem. We wszystkich sytuacjach życiowych wzywajmy Ją z ufnością: 
„Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami!” [...]

”  „L’Osservatore Romano” 20(1999) nr 11, 41.


