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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.)
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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.


