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na kobiecość, ukazując w Maryi wzór kobiety zgodny z zamysłem Bo
żym. W Niej i przez Nią dokonały się najważniejsze wydarzenia w hi
storii człowieka. Ojcostwo Boga-Ojca znajduje odniesienie nie tylko do 
Boga-Syna w odwiecznej tajemnicy, ale również do Jego wcielenia, któ
re się dokonało w łonie kobiety. Jeśli Bóg-Ojciec „rodzący” Syna od 
wieków, dla „zrodzenia” Go na świcie wybrał kobietę, Maryję, czyniąc 
Ją w ten sposób Theotókos -  Bogurodzicą, ma to swoje znaczenie, gdy 
chcemy zrozumieć, na czym polega godność kobiety w zamyśle Bożym.

4. Ewangeliczne przesłanie o ojcostwie Boga, nie pomniejszając 
w niczym godności i roli kobiety, stanowi zatem potwierdzenie i uzna
nie tego, co po ludzku symbolizuje „kobiecość” -  a więc otwarcia na dru
giego człowieka i troski o niego, rodzenia życia. Wszystko to jest bowiem 
zakorzenione w sposób transcendentny w odwiecznej [43] tajemnicy 
Bożego „rodzenia”. Ojcostwo Boże jest z pewnością w pełni duchowe. 
Wyraża ono jednak odwieczną wzajemność i otwartość właściwą Trójcy 
Świętej, tkwiącą u podstaw wszelkiego ojcostwa i macierzyństwa i sta
nowiącą wspólne bogactwo pierwiastków męskiego i kobiecego.

Refleksja nad rolą i posłannictwem kobiety wpisuje się więc dobrze 
w tematykę tego roku, poświęconego Ojcu, zachęcając nas do jeszcze 
bardziej zdecydowanego działania, aby kobiecie przyznano przysługują
ce jej miejsce w Kościele i społeczeństwie.

SALUTATIONEM „ANGELUS DOMINI” 
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„Anioł Pański”6.
(New Delhi, 7 listopada 1999)

Naśladujcie przykład Maryi

Na zakończenie tej liturgii eucharystycznej zwróćmy się z ufnością 
do Maryi, Matki Boga. Dwa tysiące lat temu Najświętsza Panna wydała 
na świat Wcielone Słowo na azjatyckiej ziemi. Dzisiaj Maryja nadal wspo
maga narodziny i wzrost Bożego życia w duszach ochrzczonych. Niech 
synowie i córki Kościoła wzorują się w codziennym życiu na Maryi, 
naśladując Jej zdolność rozeznawania woli Bożej w każdych okoliczno
ściach; Jej całkowitą ofiarę z siebie w miłości; Jej bezgraniczną wierność 
i niestrudzone poświęcenie; Jej moc, zdolną znieść największe utrapie
nia; Jej zdolność wypowiadania zawsze słów otuchy i pocieszenia.

Tobie, Matko Kościoła, zawierzamy owoce Specjalnego Zgromadze
nia Synodu Biskupów poświęconego Azji: prowadź Kościół w Azji dro
gą radosnego głoszenia wiary w Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela 
oraz ofiarnej służby narodom tego kontynentu.

6 „L’Osservatore Romano” (wyd. poi.) 21(2000) nr 1, 17.



Tobie, Wzorze Świętości, zawierzam y kapłanów, osoby konsekrow a
ne i wiernych świeckich Kościoła w  Azji: odnawiaj i podtrzymuj w  nich 
ducha gorliwości oraz oddania wielkiej misji ewangelizacji i służby.

Tobie, Z w ierc iad ło  Spraw iedliw ości, zawierzam y ludzi od p ow ie
dzialnych za losy A zji: niech szukają niestrudzenie w spólnego  dobra 
i działają na rzecz praw dziw ego rozwoju duchowego i m aterialnego na
rodów  tego kontynentu.

Tobie, M atko  M iłosierd zia , zawierzam y ubogich, potrzebujących 
i cierpiących: naucz nas być jednego ducha z nimi, byśm y umieli im słu
żyć jako naszym braciom  i siostrom.

Tobie, M atko O dkupiciela, zawierzamy m łodych m ieszkańców Azji: 
Kościół niesie im Ewangelię jako radosne orędzie w yzw olenia, prosząc 
ich, aby oddali swoją m łodość i entuzjazm, ducha solidarności i nadziei 
w  służbę sprawie pokoju w  podzielonym  świecie.

M ary jo , M atko  N o w eg o  Stw orzenia, m ódl się za nam i, Tw oim i 
dziećmi, teraz i zawsze!

N iech Bóg was wszystkich błogosławi. Z  tego kraju, gdzie spoczy
wają doczesne szczątki M atki Teresy z Kalkuty, ukazujcie całemu K ościo
łow i, że nie zapom inacie jej św iadectw a ewangelicznej m iłości, którą 
darzyła zwłaszcza najuboższych z ubogich. M atka Teresa kocha Indie, 
i jest z narodem  Indii na zawsze.

„A n io ł Pański” 7.
(Rzym, 8 grudnia 1999)

Pełna łaski

[9] 1 .  O bchodzim y dziś uroczystość N iepokalanego Poczęcia N a j
świętszej M aryi Panny, szczególnie drogą chrześcijańskiem u ludow i. 
W  M atce Jezusa, która jest pierwszym  człowiekiem  pośród odkupionej 
ludzkości, Bóg dokonuje wielkich dzieł, napełniając Ją  łaską i zachowu
jąc od wszelkiej zmazy grzechu.

W  Nazarecie M aryja  zostaje nazwana przez A nioła «łaski pełną»: 
w  tych słow ach zaw iera się Je j szczególne przeznaczenie, ale także -  
w szerszym sensie -  przeznaczenie każdego człowieka. «Pełnia łaski», któ
ra dla M aryi jest punktem wyjścia, dla wszystkich ludzi stanowi cel: jak 
bowiem  stwierdza apostoł Paweł, Bóg stworzył nas, «abyśmy byli święci 
i nieskalani przed Jego  obliczem» (Ef 1 ,  4). Dlatego «napełnił nas b ło
gosławieństwem», zanim przyszliśmy na świat, i zesłał swojego Syna, aby 
odkupił nas od grzechu. M aryja jest arcydziełem tego zbawczego wysił
ku -  jest «Cała piękna» i «Cała święta».

2. Każdemu człowiekowi, niezależnie od warunków jego życia, N ie
pokalana przypomina, że Bóg miłuje go jako osobę, że pragnie jedynie jego 
dobra i wspomaga go nieustannie, realizując swój zamysł łaski i miłosier
dzia, którego zwieńczeniem była odkupieńcza ofiara Chrystusa.

7 „L’Osservatore Romano” (wyd. poi.) 21(2000) nr 2, 9-10.


