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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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