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najsłodszej Matki, co poczęła Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, 
a jednak Ona przyjęła Go w niewielkiej świątyni swego świętego ciała i nosiła 
w swym dziewiczym łonie» (3 List do Agnieszki z Pragi, 18-19).

Postać Maryi towarzyszyła świętej z Asyżu na drodze powołania aż do 
końca życia. Wedle znamiennego świadectwa, złożonego w procesie kano-
nizacyjnym, Matka Boża zbliżyła się do łoża konającej Klary i pochyliła swe 
oblicze nad tą, której życie było promiennym odbiciem Jej życia. [...]

HOMILIAE ET ALLOCUTIONES

Homilia w czasie Mszy św. z okazji obchodów 
Dnia Życia Konsekrowanego. 
(Watykan, 1 lutego 2003 r.)*

Wolni, aby kochać, wolni, aby służyć

1. «Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia (...), przynieśli Je [Dziecię] 
do Jerozolimy, aby przedstawić Panu» (Łk 2, 22). Dzieciątko Jezus wstępuje 
do świątyni jerozolimskiej niesione na ręku przez Dziewicę Matkę.

«Zrodzony z niewiasty, zrodzony pod Prawem» (por. Ga 4, 4). Dzieli 
On los wszystkich pierworodnych synów swego ludu: zgodnie z Prawem 
Pańskim musi zostać «wykupiony» przez złożenie ofiary czterdzieści dni po 
narodzeniu (por. Wj 13, 2. 12; Kpł 12, 1-8).

Ów Nowo Narodzony, na pozór we wszystkim podobny do innych, nie 
pozostaje niedostrzeżony: Duch Święty otwiera oczy wiary starcowi Syme-
onowi, który się zbliża, bierze w objęcia Dziecię, rozpoznaje w Nim Mesjasza 
i wielbi Boga (por. Łk 2, 25-32). Dziecię to – prorokuje – będzie światłem dla 
pogan i chwałą Izraela (por. w. 32), ale także «znakiem, któremu sprzeciwiać 
się będą» (w. 34), ponieważ zgodnie z Pismem będzie sprawować sąd Boży. 
A zdumionej Matce pobożny starzec przepowiada, że dokona się to przez 
cierpienie, w którym również i Ona będzie uczestniczyć (por. w. 35). [...]

Przemówienie do chorych.
(Watykan, 11 lutego 2003 r.)**

Różaniec waszą modlitwą

2. [...] Gdy patrzymy na otaczaną czcią figurę Matki Bożej z Lourdes, 
spojrzenie zatrzymuje się na różańcu, widocznym na Jej złożonych rękach. 
Wydaje się, że pogrążona w modlitwie Najświętsza Maryja Panna chce po-

* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 24(2003) nr 4, 55.
** „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 24(2003) nr 4, 44.

N
au

cz
an

ie
 J

an
a 

Pa
w

ła
 I

I

393


