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ADHORTATIONES APOSTOLICAE

Posynodalna Adhortacja Apostolska 
Ecclesia in Asia 

(N ew  Delhi, 6 listopada 1999)

Modlitwa do Matki Chrystusa
[ 1 14 0 ]  5 1 .  W  obliczu tej cudownej misji, zwracam y się do M aryi, 

M atki O dkupiciela, dla której, co potwierdzili O jcowie Synodu, chrze
ścijanie w  Azji mają wiele miłości i podziwu, czcząc Ją  jako swoją M at
kę i M atkę Chrystusa (por. Propositio 59). N a całym Kontynencie są setki 
św iątyń i sanktuariów  m aryjnych, gdzie jednoczą się nie tylko w ierni 
katoliccy, lecz także w yznaw cy innych religii.

M ary i, w zorow i dla w szystkich  uczniów  i świetlistej G w ieździe 
ewangelizacji, zawierzam Kościół w  Azji u progu trzeciego tysiąclecia ery 
chrześcijańskiej, ufając w  pełni Je j uchu, które zawsze słucha, Je j sercu, 
które zawsze przyjmuje, Je j m odlitwie, która nigdy nie zawodzi:
0  M atko Święta, C órko  Najwyższego,
Dziewicza M atko Zbaw iciela i M atko nasza,
Z w ró ć swe łagodne spojrzenie na Kościół, 
który twój Syn założył w  azjatyckiej ziemi.
Bądź mu przewodniczką i w zorem , kiedy kontynuuje misję 
miłości i służby twemu Synow i w  Azji.
Tyś w  pełni i bez przymusu przyjęła 
zaproszenie Ojca do bycia M atką Boga; 
naucz nas oczyszczać
serce z wszystkiego, co nie należy do Boga, 
tak, abyśmy także my wypełnili się 
Duchem Świętym , który przychodzi z wysoka.
Ty kontem plowałaś tajemnice woli Bożej 
w  ciszy Twego serca; 
wspom agaj nas w  rozpoznawaniu 
znaków potężnej dłoni Bożej.
Ty niezwłocznie poszłaś do Elżbiety
aby wspom agać ją w  dniach oczekiwania;
pom óż nam osiągnąć tego samego ducha gorliwości i służby
w  dziele ewangelizacji.

* W ybór najważniejszych w ypow iedzi Jana Pawła II na temat Matki Bożej 
(październik-grudzień 1999).

1 „La triaccia” 20(1999) nr 11, 1140-1141.



Ty wzniosłaś głos 
śpiewając pieśni chwalące Pana; 
prowadź nas w radosnym głoszeniu wiary 
w Chrystusa Zbawiciela.
Ty zawsze współczułaś potrzebującym 
i błagałaś w ich imieniu swego Syna; 
naucz nas, jak nie bać się mówić 
Jezusowi o świecie
[1141] i światu o Jezusie.
Ty stałaś u stóp Krzyża, 
kiedy twój Syn oddał ostatnie tchnienie; 
bądź przy nas, gdy próbujemy jednoczyć się 
w duchu i służbie z tymi, którzy cierpią.
Ty modliłaś się z uczniami w Wieczerniku;
pomóż nam oczekiwać daru Ducha,
abyśmy poszli wszędzie tam, gdzie nas On poprowadzi.
Chroń Kościół od każdej wrogiej władzy, 
pomóż mu stać się prawdziwym obrazem 
Trójcy Przenajświętszej.
Módl się o to,
aby poprzez pełną miłości posługę Kościoła, 
wszystkie ludy Azji mogły poznać 
Syna Twego Jezusa Chrystusa,
Jedynego Zbawiciela świata,
oraz odczuć w ten sposób radość życia
w całej jego pełni.
0  Maryjo, Matko nowego stworzenia
1 Matko Azji
módl się za nami, Twymi dziećmi, teraz i zawsze!

HOMILIAE ET ALLOCUTIONES

Homilia Jana Pawła II na zakończenie Synodu2.
(Rzym, 23 października 1999)

Przyjmijcie Chrystusa do swojego życia

6. [...] Tradycja ikonograficzna chrześcijańskiego Wschodu przycho
dzi z pomocą naszej modlitwie, ukazując nam bardzo wyrazisty wzorzec: 
ikonę Maryi Hodegetrii, „wskazującej drogę”. Matka wskazuje dłonią na 
Syna, którego trzyma w ramionach, przypominając chrześcijanom żyją
cym w każdej epoce i wszędzie na świecie, że to Chrystus jest drogą, 
którą należy iść. Ze swej strony Kościół, szukając własnego wizerunku

1 „L’Osservatore Romano” 20(1999) nr 12, 49.


