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Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”.
(Bratysława, 14 września 2003 r.)*

Z Matką Jezusa przez życie

Na zakończenie Liturgii zechciejmy wszyscy raz jeszcze duchowo zgro-
madzić się u stóp krzyża Chrystusa i przyjmijmy od Niego wspaniały dar 
– Jego Matkę, która od tamtej chwili stała się także Matką Kościoła.

Tak jak apostoł Jan, również i my przyjmujemy Ją w naszym domu 
(por. J 19, 27), by uczyć się od Niej wewnętrznej gotowości słuchania 
i owej postawy pokornej wielkoduszności w służeniu, która Ją wyróżnia 
jako pierwszą uczennicę Pana. [...]

Modlitwa niedzielna z Papieżem.
(Rzym, 21 września 2003 r.)**

Tajemnice światła

1. Kontynuując moją duchową pielgrzymkę do sanktuarium w Pompe-
jach, do którego, jeżeli Bóg pozwoli, udam się 7 października, chciałbym po-
święcić dzisiejsze rozważanie tajemnicom różańca, nazywanym «tajemnicami 
światła». Uzupełniają one tradycyjnie kontemplowane wydarzenia związane 
z dzieciństwem, męką i chwałą Chrystusa o równie ważne wydarzenia z Jego 
«życia publicznego» (por. Rosarium Virginis Mariae, 19).

Jest to czas, w którym Jezus mocą swojego słowa i swoich czynów 
objawia w sposób pełny «oblicze» Ojca niebieskiego, zapoczątkowując swo-
je królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Chrzest w Jordanie, wesele 
w Kanie, głoszenie Królestwa, przemienienie na górze Tabor i ustanowienie 
Eucharystii – to chwile objawienia; to właśnie są tajemnice «światła», uka-
zujące blask Boskiej natury Syna Bożego Jezusa Chrystusa. 

2. Maryja w tych tajemnicach jest obecna jakby w tle. Z wyjątkiem 
jednej – wesela w Kanie, gdzie rola «Matki Jezusa» jest decydująca. To Ona 
bowiem wskazuje Synowi, że zabrakło wina; a kiedy On odpowiada, że nie 
nadeszła jeszcze «Jego godzina», z macierzyńską troską nalega na Niego, 
mówiąc do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5). Poka-
zuje tym samym, że lepiej niż ktokolwiek inny wyczuwa głębokie pragnienia 
Jezusa. Ona zna Go «sercem», ponieważ od początku zachowuje i rozważa 
w sercu każdy Jego gest i każde Jego słowo (por. Łk 2, 19. 51). Dlatego 
Dziewica jest pierwszą i najważniejszą Nauczycielką modlitwy chrześcijań-

*  „L’Osservatore Romano” 24(2003) nr 11-12, 19.
** „L’Osservatore Romano” 24(2003) nr 11-12, 39.
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skiej: w Jej szkole uczymy się kontemplować oblicze Pana, przyswajać sobie 
Jego uczucia i z wielkoduszną konsekwencją przyjmować Jego wartości. 

3. Drodzy bracia i siostry, podążajmy za Chrystusem, rozważając Jego 
tajemnice zbawienia z żarliwą miłością Maryi Dziewicy. W tych ostatnich 
tygodniach Roku Różańca starajmy się poczuć bardziej zjednoczeni w od-
mawianiu tej modlitwy, zwłaszcza w intencji rodzin i pokoju na świecie.

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”.
(Watykan, 8 grudnia 2003 r.)*

Matka Słowa Wcielonego

1. «Tota pulchra es Maria – Cała piękna jesteś, Maryjo». 
Kościół obchodzi dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny. Jak Chrystus jest dniem, który nie zna zachodu, tak Maryja 
jest Jego promieniującą pięknem jutrzenką. 

Wybrana na Matkę Słowa Wcielonego, Maryja jest zarazem pierwociną 
Jego zbawczego dzieła. Łaska Chrystusa Odkupiciela zadziałała w Niej z wy-
przedzeniem, zachowując Ją od grzechu pierworodnego i wszelkiej winy. 

2. Z tego powodu Maryja jest «pełna łaski» (Łk 1, 28), jak mówi anioł 
zwiastujący Jej Boskie macierzyństwo. Rozum ludzki nie potrafi pojąć tak 
wielkiego cudu i tajemnicy. To wiara objawia nam, że niepokalane poczęcie 
Maryi Dziewicy jest zadatkiem zbawienia dla każdego człowieka pielgrzy-
mującego po ziemi. Również wiara przypomina nam, że Maryja, dzięki 
swej wyjątkowej roli, jest naszym niezawodnym oparciem w trudnej walce 
z grzechem i jego skutkami. 

3. Dziś po południu zgodnie z piękną tradycją udam się na plac Hisz-
pański, by oddać cześć Niepokalanej Maryi Pannie. Bł. papież Pius IX po-
lecił umieścić tam na szczycie kolumny Jej figurę, na pamiątkę ogłoszenia 
8 grudnia 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Dzisiejsza pielgrzym-
ka rozpocznie obchody 150. rocznicy tego uroczystego aktu Magisterium 
Kościoła. [...] 

* „L’Osservatore Romano” 25(2004) nr 2, 22. 
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