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C O L L O Q U IA  C U M  FID ELIBU S 
C O R A M  A D M ISSIS

Audiencja generalna 
(20 marca 2002 r.)7.

Pieśń 1 Sm 2 ,1-10  -  Bóg nadzieją 
i radością pokornych

£ - ]2. [...] Dziękczynna pieśń, pojawiająca się na ustach tej matki, zo
stanie podjęta w zmienionej formie przez inną matkę, Maryję, która 
pozostając dziewicą, porodzi za sprawą Ducha Bożego. Istotnie, w Мй- 
gnificat Matki Jezusa można dostrzec zarys pieśni Anny, która właśnie 
z tego powodu określana jest jako Magnificat Starego Testamentu”. [...]

4. Pragniemy zwrócić uwagę na dwa wątki tego dziękczynnego hym
nu, wyrażającego uczucia Anny. Pierwszym, który dominować będzie 
również w Magnificat Maryi, jest odwrócenie losu dokonane przez Boga. 
Potężni zostają upokorzeni, a słabi „przepasują się mocą”; syci gorącz
kowo poszukują pokarmu, a głodujący zasiadają do obfitej uczty; biedak 
podniesiony zostaje z pyłu i otrzymuje „tron zaszczytu” (por. ww. 4. 8).

Wątkiem tej starożytnej modlitwy, który łatwo w niej odnaleźć, jest 
siedem gestów dokonanych w dziejach przez Boga Zbawcę, a dostrze
żonych przez Maryję: „Okazał moc swego ramienia, rozproszył pysznią
cych się (...). Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głod
nych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim 
sługą, Izraelem” (Łk 1, 51-54).

Jest to wyznanie wiary dwóch matek wobec Pana dziejów, który staje 
[39] po stronie żyjących na marginesie, nędzarzy i nieszczęśliwych, znie
ważonych i upokorzonych. [...]

Audiencja generalna
(Castel Gandolfo, 21 sierpnia 2002 r.)8.

Myślą obejmowałem całą Polskę 

[...]
4. Moje pielgrzymowanie zaprowadziło mnie następnie do Kalwa

rii Zebrzydowskiej, gdzie przybyłem, by uczcić 400-lecie sanktuarium

7 „L’Osservatore Romano” 23(2002) nr 6, 38-39.
8 „L’Osservatore Romano” 23(2002) nr 9, 5.



poświęconego Męce Jezusa i Matce Boskiej Bolesnej. Z miejscem tym 
związany jestem od dzieciństwa. Wielokrotnie doświadczyłem tam, jak 
Matka Boża kieruje swoje miłosierne spojrzenie na człowieka udręczo
nego, potrzebującego mądrości i pomocy od Niej, Pani Łaskawej.

Po Częstochowie Kalwaria Zebrzydowska jest jednym z najbardziej 
znanych i uczęszczanych sanktuariów w całej Polsce, do którego zdążają 
również wierni z pobliskich krajów. Po przejściu Dróżek Via Crucis i Współ- 
cierpienia Matki Bożej pielgrzymi zatrzymują się przed starodawnym, 
cudownym obrazem Maryi Orędowniczki naszej, która przyjmuje ich, 
obejmując spojrzeniem pełnym miłości. Przy Niej można dostrzec i zgłę
bić tajemniczą więź między Odkupicielem, który „cierpiał” na Kalwarii, 
i Jego Matką, która „współcierpiała” u stóp krzyża. W tym zjednoczeniu 
miłości w cierpieniu trudno nie dostrzec źródła wstawienniczej mocy, jaką 
ma modlitwa Dziewicy dla nas, Jej synów.

Prośmy Matkę Bożą, aby zapaliła w naszych sercach iskrę Bożej łaski, 
pomagając nam w przekazywaniu światu żaru miłosierdzia Bożego. Niech 
Maryja wyjedna wszystkim dar jedności i pokoju: jedności wiary, jedności 
ducha i myśli, jedności rodzin; pokoju serc, pokoju między narodami 
i w świecie, w oczekiwaniu na chwalebne powtórne przyjścia Chrystusa. [...]

SA LU T A T IO N E M  „A N G E L U S D O M IN I” 
(VEL „R E G IN A  C A ELI” ) U N A  C U M  

SU M M O  P O N T IFIC E  R E C IT A N T IB U S

Rozważanie przed modlitwą „Regina caeli” 
(Ischii Ponte, 5 maja 2002 r.)9.

Z pomocą Maryi

1. Gdy kończymy tę uroczystą Mszę św., kierujemy wzrok ku Maryi, 
która jest Tota Pulchra -  Cała Piękna. Za Jej pośrednictwem, jako istoty 
stworzonej, Bóg przyszedł do ludzkości w tak niezwykły sposób. Maryja jest 
Arką Przymierza, w której spotykają się ziemia i niebo: natura ludzka i na
tura Boska w Osobie Syna Bożego. Ileż kościołów i kaplic poświęconych 
jest Maryi na tej przepięknej wyspie, będące darem Boga i znakiem piękna! 
Wzywacie Maryję wieloma imionami znanymi pobożności ludowej.

2. W Maryi odbija się jaśniejące Oblicze Chrystusa. Jeśli posłusznie 
za Nią idziemy, Najświętsza Dziewica prowadzi nas do Jezusa. W mie
siącu maju, który niedawno się rozpoczął, przebywamy z Maryją i uczy
my się od Niej, jak iść prawdziwą drogą kontemplacji, [43] odmawiając
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9 „L’Osservatore Romano” 23(2002) nr 7-8, 42-43 .
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