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na inicjatywę Boga, który dokona w Niej «wielkich rzeczy»: mirabilia Dei.
Postawa Maryi Panny każdego z nas pobudza do refleksji. W stosunku 

do każdego z nas Bóg ma swój plan, do każdego z nas kieruje swoje „we-
zwanie”. Musimy umieć je rozpoznać, przyjąć i być mu wierni.

5. Drodzy bracia i siostry, zróbmy miejsce Bogu! Istnieje wielkie bo-
gactwo i różnorodność powołań i każdy jest wezwany, aby za przykładem 
Maryi przyjął Boga w swoim życiu i szedł z nim po drogach świata, głosząc 
Jego Ewangelię i dając świadectwo o Jego miłości.

Podejmijmy dzisiaj wszyscy razem to zobowiązanie, składając je z uf-
nością w matczyne ręce Maryi. Niech przez swe wstawiennictwo wyjedna 
nam dar silnej wiary, dzięki której rozjaśnia się horyzont życia, umysł, duch 
i serce stają się przejrzyste. [...]

Homilia w czasie Mszy św. oraz beatyfikacji 
bpa Wasyla Hopki i s. Zdenki Schelingovej.
(Bratysława, 14 września 2003 r.)*

Krzyż był dla nich mocą i nadzieją

[...] 5. W ogrodzie Eden pod drzewem stała kobieta, Ewa (por. Rdz 3). 
Zwiedziona przez szatana, sięga po to, co uważa za życie Boże. Tymczasem 
jest to zarodek śmierci, która się w niej zalęga (por. Jk 1, 15; Rz 6, 23). 

Na Kalwarii, pod drzewem krzyża, stała inna kobieta, Maryja (por. J 19, 
25-27). Posłuszna zamysłowi Boga, uczestniczy Ona głęboko w ofierze, jaką 
Syn składa z samego siebie Ojcu za życie świata; a przyjmując powierzonego 
Jej przez Jezusa apostoła Jana, staje się Matką wszystkich ludzi. [...]

Nabożeństwo różańcowe w sanktuarium maryjnym w Pompejach.
(7 października 2003 r.)** 

Kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa

1. Przenajświętsza Dziewica pozwoliła mi tutaj powrócić, by złożyć Jej 
hołd w tym słynnym sanktuarium, które bł. Bartłomiej Longo z natchnie-
nia Bożej Opatrzności uczynił ośrodkiem promieniowania kultu różańca 
świętego.

Dzisiejsza wizyta jest w pewnym sensie ukoronowaniem Roku Różańca. 
Dziękuję Panu za owoce tego Roku, który przyniósł znaczne ożywienie tej 
modlitwy, prostej i zarazem głębokiej. Dotyka ona serca wiary chrześcijań-

*  „L’Osservatore Romano” 24(2003) nr 11-12, 18.
** „L’Osservatore Romano” 25(2004) nr 2, 38-39. 
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