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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.


