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laski. Niech Niepokalana Dziewica pomoże każdemu doświadczyć «dzię
ki głębokiemu nawróceniu serca obfitości Bożego miłosierdzia i radować 
się pełniejszą wspólnotą z braćmi, która jest zadatkiem wiekuistej rado
ści w niebie» (modlitwa do Maryi «Uzdrowienia Chorych»). [...]

Liturgia Słowa ku czci Abrahama w Auli Pawła VI4.
(Watykan, 23  lutego 2 0 0 0  r.)

U początku przymierza Boga z człowiekiem 

[...]
4. Niezrównanym wzorem odkupionego ludu, zmierzającego ku 

wypełnieniu tej uniwersalnej obietnicy, jest Maryja, Ta, «która uwierzy
ła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana» (por. Łk 1, 45).

Jako Córka Abrahama w wierze, a nie tylko według ciała, Maryja 
miała osobisty udział w jego doświadczeniu. Także Ona jak Abraham zgo
dziła się na złożenie w ofierze Syna, jednakże od Abrahama nie zażąda
no ostatecznie oddania Izaaka, natomiast Chrystus wypił kielich cierpie
nia do ostatniej kropli. Maryja zaś uczestniczyła bezpośrednio w cierpie
niu Syna, stojąc pod krzyżem z wiarą i nadzieją (por. J  19, 25).

Był to kres długiego oczekiwania. Ukształtowana przez rozważanie 
ksiąg prorockich, Maryja przeczuwała, co Ją  czeka, a wychwalając mi
łosierdzie Boga, wiernego swojemu ludowi z pokolenia na pokolenie, 
wyrażała swoją zgodę na Jego plan zbawienia; wypowiadała zwłaszcza 
swoje «tak» wobec centralnego wydarzenia, jakie przewidywał ten plan 
-  wobec ofiary Dziecka, które nosiła w łonie. Tak jak Abraham godziła 
się na ofiarę Syna.

Dzisiaj my łączymy nasz głos z Jej głosem i razem z Nią, dziewiczą 
Córą Syjonu, wyznajemy, że Pan Bóg wspomniał na swoje miłosierdzie, 
«jak przyobiecał naszym ojcom -  na rzecz Abrahama i jego potomstwa 
na wieki» (Łk 1, 55).

Msza święta w bazylice Zwiastowania5.
(Nazaret, 25 marca 2 0 0 0  r.)

Tu Maryja powiedziała Bogu swoje „fiat”

[31] «Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego 
słowa” (modlitwa «Anioł Pański»).

Wielce Błogosławiony Patriarcho, czcigodni Bracia Biskupi, wielebny 
Ojcze Kustoszu, drodzy Bracia i Siostry!

4 „L’Osservatore Romano” 21(2000) nr 4 , 8.
5 „L’Osservatore Romano” 21(2000) nr 5, 31-33.



1. 25  dzień marca roku 2 0 0 0 , uroczystość Zwiastowania w roku 
Wielkiego Jubileuszu: tego dnia oczy całego Kościoła zwrócone są na 
Nazaret. Bardzo pragnąłem powrócić do miasta Jezusa, aby obcując z bli
ska z tym miastem odczuć obecność niewiasty, o której św. Augustyn na
pisał: «Wybrał sobie matkę, którą stworzył; stworzył matkę, którą wybrał» 
(Sermo, 69 , 3 , 4). Tutaj szczególnie łatwo jest zrozumieć, dlaczego wszyst
kie pokolenia nazywają Maryję błogosławioną (por. Łk 1, 48). [...]

[32] 2. Zgromadziliśmy się, aby uczcić wielką tajemnicę, jaka doko
nała się tutaj dwa tysiące lat temu. Ewangelista Łukasz dokładnie umiej
scawia to wydarzenie w czasie i przestrzeni: «W szóstym miesiącu po
słał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dzie
wicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja» (1, 2 6 -2 7 ). Aby jednak zrozumieć, co stało się 
w Nazarecie dwa tysiące łat temu, musimy powrócić do czytania z Listu 
do Hebrajczyków. Tekst ten pozwala nam jak gdyby przysłuchiwać się 
rozmowie między Ojcem a Synem dotyczącej odwiecznego zamysłu Bo
żego: «Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia 
i ofiary za grzechy nie podobały się Tobie. W tedy rzekłem: Oto idę (...) 
abym spełniał wolę Twoją, Boże» (10, 5-7). List do Hebrajczyków mówi 
nam, że odwieczne Słowo, posłuszne woli Ojca, przychodzi do nas, aby 
złożyć ofiarę, która przewyższa wszelkie ofiary składane w poprzednim 
Przymierzu. Jest to wieczna i doskonała ofiara, która odkupią świat.

Boży zamysł jest stopniow o objawiany w Starym Testam encie, 
zwłaszcza w słowach proroka Izajasza, których przed chwilą wysłucha
liśmy: «Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i na
zwie Go imieniem Emmanuel» (7, 14). Emmanuel -  Bóg z nami. W  tych 
słowach przepowiedziane zostaje niezwykłe wydarzenie, jakie miało się 
dokonać w Nazarecie w pełni czasów; to właśnie wydarzenie świętuje
my dzisiaj szczęśliwi i pełni radości.

3. Nasza jubileuszowa pielgrzymka jest podróżą duchową, której 
pierwszy etap prowadził śladami Abrahama, «naszego ojca w wierze» 
(Kanon Rzymski; por. Rz 4 , 11-12). Podróż ta przywiodła nas dzisiaj do 
Nazaretu, gdzie spotykamy Maryję, najprawdziwszą córę Abrahama. 
Maryja bardziej niż ktokolwiek inny może nas nauczyć, co znaczy żyć 
wiarą «naszego ojca». Pod wieloma względami Maryja jest oczywiście 
inna od Abrahama; ale w głębszym sensie «przyjaciel Boży» (por, Iz 41, 8) 
i młoda niewiasta z Nazaretu są do siebie bardzo podobni.

Oboje -  Abraham i Maryja -  otrzymują od Boga wspaniałą obiet
nicę. Abraham miał się stać ojcem syna, z którego wziął początek póź
niej wielki naród. Maryja ma zostać Matką Syna, który będzie Mesja
szem, Pomazańcem Bożym. «Oto poczniesz i porodzisz Syna -  mówi 
Gabriel. -  (...) Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida (...), a Jego 
panowaniu nie będzie końca» (Łk 1, 31-33).

Zarówno dla Abrahama, jak i dla Maryi Boża obietnica pojawia się 
jako coś zupełnie nie oczekiwanego. Bóg przerywa codzienny bieg ich 
życia, zakłócając jego ustalony rytm i działając wbrew ich normalnym  
oczekiwaniom. Zarówno Abrahamowi, jak i Maryi obietnica wydaje się



nierealna. Sara, żona Abrahama, była bezpłodna, a Maryja nie ma jeszcze 
męża: «Jakże się to stanie -  pyta -  skoro nie znam męża?» (Łk 1, 34).

4 . Podobnie jak Abraham, Maryja zostaje wezwana, aby powiedzieć 
«tak» wobec czegoś, co nie zdarzyło się nigdy przedtem. Sara jest pierw
szą z opisanych w Piśmie Świętym, bezpłodnych żon, które stają się brze
mienne dzięki mocy Bożej, podobnie jak Elżbieta będzie ostatnią. Ga
briel mówi o Elżbiecie, aby upewnić Maryję: «A oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna» (Łk 1, 36).

Jak Abraham, tak również Maryja musi kroczyć w ciemności i może 
jedynie ufać Temu, który Ją  powołał. Ale nawet Jej pytanie: «Jakże się 
to stanie? », zdaje się oznaczać, że Maryja gotowa jest powiedzieć «tak» 
mimo lęków i niepewności. M aryja nie pyta, czy obietnica może być 
spełniona, ale tylko jak zostanie spełniona. Nie jesteśmy zatem zasko
czeni, gdy ostatecznie wypowiada swoje fiat·. «Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1, 38 ). Przez te słowa 
Maryja ukazuje, że jest prawdziwą córą Abrahama, staje się Matką Chry
stusa i Matką wszystkich wierzących.

5. Aby wniknąć głębiej w tajemnicę, powróćmy myślą do tego mo
mentu wędrówki Abrahama, gdy otrzymał on obietnicę. Stało się to 
wówczas, gdy przyjął w swojej siedzibie trzech tajemniczych gości (por. 
Rdz 18, 1-15) i oddał im cześć należą Bogu: tres vidit et unum adoravit. 
To tajemnicze spotkanie jest zapowiedzią zwiastowania, kiedy to M ary
ja zostaje mocą Bożą włączona w komunię z Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym. Dzięki fiat Maryi, wypowiedzianemu w Nazarecie, wcielenie 
stało się wspaniałym spełnieniem spotkania Abrahama z Bogiem. Tak 
wiec idąc śladami Abrahama, dotarliśmy do Nazaretu, aby wyśpiewać 
pochwałę Niewiasty, «dzięki której światłość wzeszła nad ziemią» (hymn 
Ave Regina Caelorum).

6. Ale przybyliśmy tu także po to, aby przedstawić Jej nasze proś
by. O co prosimy Matkę Bożą my, pielgrzymi rozpoczynający trzecie 
tysiąclecie chrześcijaństwa? W  tym mieście, które papież Paweł VI, od
wiedzając Nazaret, nazwał «szkołą Ewangelii», gdzie «uczymy się patrzeć 
i słuchać, rozważać i przenikać głęboki i tajemniczy sens objawienia się 
Syna Bożego, pełnego prostoty, pokory i piękna» (przemówienie w Na
zarecie, 5 stycznia 1964  r.), modlę się przede wszystkim o wielką odno
wę wiary wszystkich dzieci Kościoła. Głęboką odnowę wiary, rozumia
nej nie tylko jako ogólna postawa życiowa, ale jako świadome i odważ
ne wyznawanie Credo: «Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Vir
gine et homo factus est».

W  Nazarecie, gdzie Jezus «czynił postępy w mądrości, w latach i w lasce 
u Boga i u ludzi» (Łk 2 , 5 2 ), proszę Świętą Rodzinę, aby budziła we 
wszystkich chrześcijanach wolę obrony rodziny, obrony rodziny przed 
wieloma niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś jej naturze, trwałości 
i misji. Świętej Rodzinie zawierzam wysiłki chrześcijan i wszystkich lu
dzi dobrej woli, podejmowane w obronie życia i dla umocnienia szacunku 
dla każdego człowieka.

Maryi, Theotókos, wielkiej M atce Boga, poświęcam rodziny Ziemi 
Świętej, rodziny świata.



W Nazarecie, gdzie Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną, 
proszę Maryję, aby wszędzie pomagała Kościołowi głosić «dobrą nowi
nę» ubogim, tak jak On to czynił (por. Łk 4, 18). W tym «roku łaski od 
Pana» proszę Ją, aby uczyła nas drogi pokornego i radosnego posłuszeń
stwa Ewangelii w służbie naszym braciom i siostrom -  służbie, która 
nikogo nie wyróżnia i jest wolna od wszelkich uprzedzeń.

«O Matko Wcielonego Słowa, nie gardź moimi prośbami, ale w swoim 
miłosierdziu usłysz i wysłuchaj mnie. Amen» (Memorare).

Msza św. i beatyfikacja Franciszka i Hiacynty6.
(Fatima, 13 maja 2000 r.)

Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia 
i przemiany życia

[7] 1. [...] Na mocy Bożego zamysłu zstąpiła z nieba na ziemię, 
poszukując maluczkich wybranych przez Ojca, «Niewiasta obleczona 
w słońce» (Ap 12, 1). Przemawia do nich matczynym głosem i sercem: 
wzywa ich, aby złożyli samych siebie w ofierze zadośćuczynienia, sama 
zaś obiecuje doprowadzić ich bezpiecznie do Boga. Z Jej macierzyńskich 
dłoni promieniuje światłość, która przenika ich do głębi, tak że czują się 
zanurzeni w Bogu, niczym człowiek, który -  jak sami powiedzą -  prze
gląda się w lustrze.

3. [...] Powodowana macierzyńską troską, [8] Najświętsza Panna 
przybyła tutaj, do Fatimy, ażeby zażądać od ludzi, by «nie znieważali 
więcej Boga, naszego Pana, który dosyć już został znieważony». Przema
wia, bo jako Matka boleje, kiedy zagrożony jest los Jej dzieci. Dlatego 
wzywa pastuszków: «Módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się 
w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się 
za nie ani nie umartwia».

Spotkanie Ojca Świętego z pielgrzymami7.
(Watykan, 6 lipca 2000 r.)

Przekażmy przyszłym pokoleniom 

dziedzictwo wiary
L · · · ]
4. «Obok krzyża Jezusowego stała Jego Matka» (por. J 19, 25). 
Oto słowa z Ewangelii Janowej, które słyszeliśmy podczas tej wie-

6 „L’Osservatore Romano” 21(2000) nr 7-8, 7-8.
7 „L’Osservatore Romano” 21(2000) nr 9, 17.


