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„Anioł Pański”6 
(Rzym, 1 listopada 2000 r.)

W drodze do nieba

1. Na zakończenie tej uroczystej liturgii ku czci Wszystkich Świętych 
kierujemy wzrok ku górze. Dzisiejsze święto przypomina nam, że zostali
śmy stworzeni dla nieba, gdzie Maryja już dotarła i gdzie nas oczekuje.

Zycie chrześcijańskie jest przejściem przez ziemię z sercem zwróco
nym ku górze, ku domowi niebieskiego Ojca. Tak właśnie przeszli przez 
życie święci, a nade wszystko dziewicza Matka Chrystusa. Jubileusz przy
pomina nam ten istotny wymiar świętości -  że jest ona kondycją piel
grzymów, którzy każdego dnia szukają Królestwa Bożego, ufając w Bożą 
Opatrzność. Na tym polega autentyczna chrześcijańska świętość, która 
nie ma nic wspólnego z fatalizmem ani z ucieczką od rzeczywistości. 
Przeciwnie, pobudza do konkretnego wysiłku i każe wpatrywać się 
w Chrystusa, Wcielonego Boga, który otwiera nam drogę do nieba. [...]

2. W tym świetle Maryja jeszcze bardziej jawi się nam jako Królo
wa Świętych i Matka naszej nadziei. Do Niej zwracamy się, aby prowadzi
ła nas drogą świętości i wspomagała w każdej chwili życia, teraz i w godzinie 
naszej śmierci.

„Anioł Pański”7 
(Rzym, 8 grudnia 2000 r.)

Z Maryją w trzecie tysiąclecie

1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj
świętszej Maryi Panny, dzień bardzo drogi chrześcijańskiemu ludowi. 
Dobrze wpisuje się on w klimat Adwentu i rozjaśnia blaskiem przeczy
stego światła naszą duchową drogę wiodącą ku Bożemu Narodzeniu.

Kontemplujemy dziś pokorną Dziewicę z Nazaretu, która na mocy 
nadzwyczajnego i niepojętego przywileju została zachowana od grzechu 
pierworodnego i od wszelkiej zmazy, aby być godnym przybytkiem 
Wcielonego Słowa. W Maryi -  nowej Ewie, Matce nowego Adama -
przedziwny pierwotny zamysł miłości Ojca urzeczywistnia się na nowo
6 „L’Osservatore Rom ano” (wyd. poi.) 22(2001) nr 3 , 22.
7 „L’Osservatore Rom ano” (wyd. poi.) 22(2001) nr 2 , 55.


