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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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różaniec. Ta tradycyjna praktyka jest na pewno bardzo skuteczną pomocą 
w rozważaniu tajemnic życia Chrystusa. [...]

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”
(Plowdiw, 26 maja 2002 r.)10.

Maryja wzorem życia chrześcijańskiego
1. Na zakończenie naszej uroczystości zwróćmy się do Matki Pana, 

Całej Świętej, która jest obecna wśród nas w umiłowanym wizerunku 
świętej ikony baczkowskiej.

Razem z wami udaję się w duchowej pielgrzymce do tego klasztoru i do 
wielu sanktuariów Jej poświęconych, licznie rozsianych na waszej ziemi, 
i pozdrawiam Ją słowami anioła: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna!” (Łk 1,28).

2. Pokorna Służebnica Ojca, wierna Oblubienica Ducha, przeczysta 
Matka Syna, który stał się człowiekiem -  Maryja jawi się nam jako pe
łen blasku wzór życia chrześcijańskiego. Od Niej uczymy się milczenia, 
słuchania, służenia, będących podstawowymi cechami życia ucznia.

Także dziś, w naszym świecie pełnym niepokojów i często zagubio
nym, wyciszenie pomaga otworzyć się na Słowo, które zbawia, słucha
nie uwrażliwia i uczy czułej miłości, bezinteresowna i wielkoduszna służ
ba są zaczynem solidarnego i braterskiego życia.

3. Niech Maryja Dziewica przez swe możne wstawiennictwo poma
ga wam odkrywać każdego dnia waszą godność dzieci Bożych, niech przy
gotowuje was do pełnienia woli Ojca i przyjęcia darów Ducha, niech za
chowa w was serce czyste i hojne, zdolne otwierać się na potrzeby braci.

Ją, Matkę wielkiej miłości, cenny dar Chrystusa ukrzyżowanego, 
proszę o modlitwę za was i wasze rodziny, aby pozostała nienaruszona 
wasza wiara, aby umocniła się wasza nadzieja, aby wasza miłość była 
wiarygodna i skuteczna.

Niech Maryja czuwa nad tym chrześcijańskim ludem, który jest 
w Bułgarii, by umiał odważnie i gorliwie naśladować Jej Syna Jezusa, da
jąc Mu świadectwo wobec świata swym czystym życiem i czynami! [...]

10 „L’Osservatore Romano” 23(2002) nr 7-8, 30.


