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Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”
(8 grudnia 2002 r.)9

Wpatrzeni w Niepokalaną

1. Odmawiając trzykrotnie każdego dnia modlitwę „Anioł Pański”, 
powtarzamy: «E t Verbum caro factum  est -  Słow o stało się ciałem». 
W czasie Adwentu te ewangeliczne słowa nabierają jeszcze mocniejsze
go znaczenia, bowiem liturgia prowadzi nas do przeżywania na now o kli
matu oczekiwania na wcielenie Słowa.

Dlatego Adwent stanowi idealny kontekst dla uroczystości Niepoka
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prosta dziewczyna z Nazare
tu, która odpowiadając „tak” aniołowi, odmieniła bieg historii, była za
chowana od wszelkiej skazy grzechu od momentu Jej poczęcia. I właśnie 
Ona jako pierwsza skorzystała z dzieła zbawienia dokonanego przez Chry
stusa, na którego Matkę została wybrana już od wieczności.

2. Toteż dziś nasze oczy kontemplują tajemnicę Jej Niepokalanego 
Poczęcia, a z serc płynie chóralna pieśń dziękczynienia. Liturgia uwydat
nia cuda, jakich Bóg dokonał za Jej pośrednictwem: «Radość, którą 
odebrała nam Ewa, przywracasz nam w  Twym Synu / i otwierasz drogę 
do Królestwa Niebieskiego» (Hymn z Jutrzni, wyd. włoskie).

Jednocześnie jesteśmy zachęcani, aby Ją naśladować. Maryja spodo
bała się Bogu, bo była uległa i pokorna. Niebiańskiemu posłańcowi od
powiedziała: «Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum -  
Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 
1, 38). Z taką samą postawą wewnętrzną powinni wierzący przyjmować 
wolę Bożą w  każdych okolicznościach.

3. «Dziewico Niepokalana, / pobiegniemy za Tobą, /  pociągnięci w o
nią Twojej świętości» (Antyfona z Jutrzni). Tymi słowami zwracamy się 
dziś do Maryi, świadomi naszej słabości, lecz pewni Jej nieustannej ma
cierzyńskiej pomocy. [...]

PRECATIONES

M odlitwa na placu Hiszpańskim (8 grudnia 2002  r.)10

Módl się, o Matko, za nas wszystkich

1. Ave Maria, gratia plena!
Dziewico Niepokalana, oto znów staję u Twoich stóp

9 „L’Osservatore Romano” 24(2003) nr 2, 13.
10 „L’Osservatore Romano” 24(2003) nr 2, 14-15.



z sercem pełnym wzruszenia i wdzięczności.
Przychodzę ponownie na ten historyczny 
plac Hiszpański w  uroczystym dniu Twojego święta, 
by modlić się za umiłowane miasto Rzym, 
za Kościół i za cały świat.
W Tobie, «pokornej i wyższej nad stworzenie», 
łaska Boża odniosła pełne zwycięstwo nad złem.
Zachowana od wszelkiej zmazy grzechu, 
jesteś dla nas, pielgrzymujących po drogach świata, 
świetlanym przykładem ewangelicznej wierności 
i najpewniejszą rękojmią niezawodnej nadziei.

2. Dziewico-M atko, Salus populi Romani!
Proszę Cię, czuwaj nad umiłowaną diecezją rzymską:
nad pasterzami i wiernymi,
nad parafianami i wspólnotami zakonnymi.
Czuwaj zwłaszcza nad rodzinami -  
niech między małżonkami zawsze panuje miłość, 
przypieczętowana sakramentem, 
niech dzieci postępują drogami dobra 
i prawdziwej wolności,
niech ludzie starsi czują się otoczeni opieką i uczuciem. 
Wzbudź, Maryjo, w  wielu młodych sercach 
radykalne odpowiedzi na «powołanie do misji», 
które jest tematem rozważań diecezji w  tych latach.
Niech dzięki gorliwemu duszpasterstwu powołaniowemu  
Rzym wzbogaca się o nowe zastępy młodych, 
z entuzjazmem poświęcających się głoszeniu Ewangelii 
w  tym mieście i na świecie.

3. Święta Dziewico, Królowo Apostołów!
Wspomagaj tych, którzy przez naukę i modlitwę 
przygotowują się do prowadzenia
dzieła nowej ewangelizacji na wielorakich polach.
Dziś zawierzamy Ci w  sposób specjalny 
wspólnotę Papieskiego Kolegium Urbanianum, 
którego historyczna siedziba znajduje się 
właśnie naprzeciwko tej kolumny.
N iech ta zasłużona instytucja, 
którą założył przed 375 laty 
papież Urban VIII, by kształciła misjonarzy, 
nadal skutecznie służy Kościołowi.
N iech ci, którzy są do niej przyjmowani -  
seminarzyści i kapłani, 
zakonnicy, zakonnice i świeccy,
będą gotowi oddać swe siły Chrystusowi w służbie Ewangelii 
aż na najdalszych krańcach ziemi.



4. Sancta Maria, M ater Dei, ora pro nobisl 
M ódl się, o Matko, za nas wszystkich.
M ódl się za ludzkość,
która cierpi nędzę i niesprawiedliwość,
przemoc i nienawiść, terror i wojny.
Pomagaj nam kontemplować przez święty różaniec 
tajemnice życia Tego, który «jest naszym pokojem», 
tak abyśmy wszyscy poczuwali się do obowiązku 
konkretnego włączenia się w  służbę pokojowi.
Ze szczególną troską wejrzyj na ziemię, 
na której wydałaś na świat Jezusa, 
ziemię, którą umiłowaliście obydwoje, 
a która dziś nadal jest tak dotkliwie doświadczana. 
M ódl się za nas, Matko nadziei!
«Daj nam dni pokoju, czuwaj nad nasza drogą. 
Spraw, abyśmy oglądali Twojego Syna, 
pełni radości w  niebie». Amen!


