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W niedawno ogłoszonym Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae 
podkreślałem, jak ważne jest dać się prowadzić tej nadzwyczajnej Nauczy-
cielce życia duchowego, która z wielką wytrwałością kontemplowała oblicze 
Chrystusa, swego Syna. Jej spojrzenie jest przenikliwe, «zdolne do czytania 
w głębi duszy Jezusa, aż do pojmowania Jego ukrytych uczuć i odgadywania 
Jego decyzji, tak jak w Kanie (por. J 2, 5)» (n. 10). Maryja dzieliła z Jezusem 
radości i niepokoje, oczekiwania i cierpienia, aż po największą ofiarę krzyża; 
z Nim również podzieliła radość zmartwychwstania i trwając na modlitwie 
wraz z apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, oczekiwała na zstąpienie 
Ducha Świętego. [...]

 
Przemówienie do młodzieży Rzymu i regionu Lacjum. 

(Watykan, 10 kwietnia 2003 r.)*

Otwórzcie Maryi drzwi waszego życia

[...] 2. «Oto Matka twoja» (J 19, 27). Te słowa Jezusa wybrałem jako 
temat XVIII Światowego Dnia Młodzieży..

Gdy nadeszła «godzina», Jezus z krzyża powierzył swojemu uczniowi 
Janowi Maryję, swoją Matkę, i uczynił Ją, za pośrednictwem umiłowanego 
ucznia, Matką wszystkich wierzących, Matką nas wszystkich. Oto – mówi 
Jezus do każdego z nas – oto Maryja, moja Matka, od dziś staje się również 
twoją Matką!

Pytamy się: kim jest ta Matka? Aby to lepiej zrozumieć, radziłbym 
wam, abyście jeszcze raz przeczytali, w tym Roku Różańca, cały piękny 
rozdział VIII Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium Soboru Watykań-
skiego II. Maryja «w całkiem szczególny sposób współpracowała w dziele 
Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i żarliwą miłość dla od-
nowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego stała się nam 
matką w porządku łaski!» (n. 61). I to nadprzyrodzone macierzyństwo 
trwać będzie aż do powtórnego przyjście Chrystusa w chwale.

Niewątpliwie, jedynym Zbawicielem jest On, Jezus Chrystus. On jest 
jedynym Pośrednikiem miedzy Bogiem a ludźmi! Jednakże – jak naucza 
Sobór – Maryja współpracuje i uczestniczy w Jego dziele zbawienia. Jest 
Ona zatem Matką, którą powinniśmy otaczać głębokim i prawdziwym 
kultem – kultem głęboko chrystocentrycznym, co więcej zakorzenionym 
w tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego. 

3. «’Oto Matka twoja!’ I od tej godziny – mówi dalej Ewangelia – uczeń 
wziął Ją do siebie» (J 19, 27).

Przyjąć Maryję w swoim domu, do swojego życia jest przywilejem każ-
dego wierzącego. Jest nim szczególnie w chwilach trudnych, jak te, które tak-
że wy, młodzi, niekiedy przeżywacie w tym okresie waszego życia. Pamiętam, 
że kiedy byłem młody i pracowałem w zakładzie chemicznym, znalazłem te 

* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 24(2003) nr 6, 28-29.
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słowa: Totus Tuus. I dzięki mocy tych słów mogłem przejść przez straszliwą 
wojnę, straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne 
doświadczenia po wojnie. Możliwość przyjęcia Maryi do własnego domu, 
do własnego życia dana jest nam wszystkim. 

Dlatego dziś chcę was powierzyć Maryi. Moi drodzy, mówię wam to 
z własnego doświadczenia, otwórzcie Jej drzwi własnego życia! Nie oba-
wiajcie się szeroko otworzyć drzwi waszych serc Chrystusowi, poprzez Tę, 
która pragnie doprowadzić was do Niego, abyście zostali wybawieni od 
grzechu i śmierci! Ona wam pomoże słuchać Jego głosu i odpowiadać «tak» 
na wszystkie Boże plany względem was, dla waszego dobra i dla dobra całej 
ludzkości. [...]

[29] 6. «Oto Matka twoja!» (J 19, 27). Regina Pacis! Jeżeli odpowiecie 
na to wezwanie i przyjmiecie Maryję do waszego domu, oznaczać to bę-
dzie zarazem, że zaangażujecie się w sprawę pokoju. Maryja, Regina Pacis, 
jest bowiem Matką i – jak każda matka – pragnie tylko jednego dla swych 
dzieci: widzieć, że żyją w pokoju i zgodnie ze sobą. W tym pełnym udręki 
momencie dziejów, kiedy terroryzm i wojny zagrażają zgodzie między ludź-
mi i religiami, pragnę zawierzyć was Maryi, abyście stali się szerzycielami 
kultury pokoju, którego dziś potrzeba bardziej niż kiedykolwiek. [...]

 

Homilia w Niedzielę Palmową XVIII Światowy Dzień Młodzieży.
(Watykan, 13 kwietnia 2003 r.)*

Król prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości

[...] 4. Pokój jest darem Chrystusa. On uzyskał go dla nas dzięki ofierze 
krzyża. Aby go naprawdę osiągnąć, trzeba wspiąć się z Boskim Nauczycielem 
aż na Kalwarię. Któż lepiej niż Maryja może nas poprowadzić po tej drodze 
pod górę; Ona, która właśnie pod krzyżem została dana za Matkę wierne-
mu apostołowi św. Janowi? Aby pomóc młodym w odkryciu tej wspaniałej 
rzeczywistości duchowej, jako temat orędzia na tegoroczny Światowy Dzień 
Młodzieży wybrałem słowa Jezusa umierającego: «Oto Matka twoja» (J 19, 
27). Przyjmując ten testament miłości, Jan otworzył przed Maryją swój dom 
(J 19, 27), czyli przyjął Ją do swego życia, wchodząc w całkowicie nową 
relację duchowej bliskości. Bliska więź z Matką Pana uczyniła «umiłowane-
go ucznia» apostołem tej Miłości, którą czerpał z Serca Chrystusa za [31] 
pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi.

5. «Oto Matka twoja!» Jezus kieruje te słowa do każdego z was, dro-
dzy przyjaciele. Również was prosi, abyście wzięli Maryje jako Matkę «do 
waszych domów», abyście Ją przyjęli «u siebie», bo «to właśnie Ona, pełniąc 
swoje macierzyńskie posłannictwo, wychowuje was i formuje, dopóki Chry-
stus nie zostanie w was w pełni ukształtowany» (Orędzie na XVIII Światowy 
Dzień Młodzieży, n. 3, «L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 5/2003, s. 

* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 24(2003) nr 6, 30-31.

D
O

K
U

M
EN

T
Y

396


