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Orędzie papieskie na XL Światowy Dzień M odlitw o Powołania

(Watykan, 16 października 2002 r.)1

Powołani do służenia na wzór Chrystusa

[...]
6. Jak przy innych okazjach, także i teraz skierujemy spojrzenie na 

M aryję, M atkę Kościoła i Gwiazdę nowej ewangelizacji. Prośmy Ją 
z ufnością, aby w  Kościele nie zabrakło osób gotowych wspaniałomyśl
nie odpowiedzieć na wezwanie Pana, który powołuje do bardziej bez
pośredniej służby Ewangelii:
«Maryjo, pokorna Służebnico Najwyższego,
[11] Syn, którego zrodziłaś, 
uczynił Cię Służebnicą ludzkości.
Twoje życie było pokorną 
i wielkoduszną służbą: 
byłaś Służebnicą Słowa, 
kiedy Anioł zwiastował Ci 
Boży plan zbawienia.
Byłaś Służebnicą Syna, 
dając Mu życie
i pozostając otwarta na Jego tajemnicę.
Byłaś Służebnicą Odkupienia,
«trwając» mężnie u stóp Krzyża
przy Słudze i Baranku cierpiącym,
który z miłości do nas siebie składał w  ofierze.
Byłaś Służebnicą Kościoła 
w  dniu Pięćdziesiątnicy, 
a przez swe orędownictwo 
nadal rodzisz Go w  każdym wierzącym, 
także w  tych naszych trudnych 
i pełnych udręki czasach.
N a Ciebie, młoda Córko Izraela, 
która zaznałaś niepokoju młodego serca 
wobec propozycji Odwiecznego, 
niech patrzą z ufnością 
m łodzi trzeciego tysiąclecia.
Uczyń ich zdolnymi przyjąć 
zaproszenie Twojego Syna, 
by ze swego życia uczynili 
całkowity dar na chwałę Bożą.

1 „L’Osservatore Romano” 24(2003) nr 2, 10-11.



Pozwól im zrozumieć, 
że służba Bogu zaspokaja serce 
i że jedynie w  służbie Bogu 
i Jego Królestwu realizujemy się, 
zgodnie z Bożym zamysłem, 
a życie staje się hymnem pochwalnym  
ku czci Przenajświętszej Trójcy. 
Amen».

Przesłanie Papieża Jana Pawła II
na 700. rocznicę urodzin św. Brygidy Szwedzkiej
(Castel Gandolfo, 21 września 2002  r.)2

Wzór kobiety kontemplowanej w działaniu

[...]
5. N a podkreślenie zasługuje pewien szczególny aspekt jej ducho

wości: maryjny wymiar jej konsekracji Chrystusowi. Maryja, Niewiasta, 
znajduje się w  centrum ekonomii zbawienia. Św. Brygida zachęca do 
patrzenia na Dziewicę z Nazaretu jako na kobiecą ikonę chrześcijaństwa. 
Starając się naśladować Maryję, robiła wszystko, by być wierną żoną, 
matką, zakonnicą; na wzór Dziewicy usiłowała w  każdych okoliczno
ściach realizować w  pełni wolę Boga. Niebezzasadnie mój poprzednik 
Bonifacy IX m ógł stwierdzić podczas uroczystości kanonizacyjnej, że 
Brygida przez całe swoje życie była w  najwyższym stopniu oddana Świętej 
Dziewicy (por. bulla Ab origine mundi, 23 lipca 1391 r.).

W  księdze objawień, będącej jakby dziennikiem jej duchowej 
pielgrzymki, czytamy, że często uczyła się od Maryi znaczenia tajemnic 
Chrystusa. Uczyła się powtarzać, podczas gdy z uwielbieniem kontem
plowała w cielone Słowo Boże: «Bądź błogosławiony, mój Boże, mój 
Panie, mój Synu» (VII, 21), pamiętając o słowach Jezusa, który pow ie
dział: «kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w  niebie, ten jest mi bra
tem, siostrą i matką» (Mt 12, 50). [...]

2 „L’Osservatore Romano” 24(2003) nr 1, 22.


