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Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”.
(Watykan, 21 grudnia 2003 r.)*

 

W ciszy i pokorze

1. […] W ostatnich dniach Adwentu liturgia zwraca szczególną uwagę 
na postać Maryi. W Jej Sercu pełna wiary odpowiedź: «Oto jestem», na 
Boże wezwanie dała początek wcieleniu Odkupiciela. Jeśli chcemy zrozu-
mieć autentyczne znaczenie Bożego Narodzenia, musimy patrzeć na Nią 
i Ją przyzywać.

2. Maryja, doskonała Matka, pomaga nam zrozumieć kluczowe słowa, 
w których zawiera się tajemnica narodzin Jej Boskiego Syna: pokora, mil-
czenie, zdumienie, radość. 

Przede wszystkim wzywa nas do pokory, aby Bóg mógł znaleźć miejsce 
w naszym sercu wolnym od pychy i zarozumiałości. Ukazuje nam wartość 
ciszy, w której słychać śpiew aniołów i kwilenie Dzieciątka, nie zagłuszone 
przez hałas i zgiełk. Razem z Nią staniemy przed żłóbkiem, pełni wewnętrz-
nego zdumienia, kosztując radości prostej i czystej, którą to dzieciątko przy-
nosi ludzkości. [...]

PRECATIONES
 

Modlitwa na placu Hiszpańskim.
(Rzym, 8 grudnia 2003 r.)** 

Daj nam Chrystusa, prawdziwy pokój świata

1. Królowo Pokoju, módl się za nami! W uroczystość Twego Niepoka-
lanego Poczęcia przychodzę znów, o Maryjo, by oddać Ci cześć u stóp tej 
kolumny na placu Hiszpańskim, z której Twoje macierzyńskie spojrzenie 
ogarnia ten starożytny, tak bardzo mi drogi Rzym. Przybyłem tu w dzisiejsze 
popołudnie, by dać wyraz mojemu szczeremu przywiązaniu do Ciebie. W tym 
hołdzie jednoczą się ze mną na tym placu liczni rzymianie, których życzliwo-
ści doznawałem zawsze przez wszystkie lata mojego posługiwania na Stolicy 
Piotrowej. Jestem tu z nimi, by zapoczątkować przygotowania do obchodów 
150. rocznicy dogmatu, który dziś wspominamy z synowską radością. 

2. Królowo Pokoju, módl się za nami! Ku Tobie kierujemy nasze spoj-
rzenie, coraz bardziej zalęknieni, do Ciebie uciekamy się z coraz głębszym za-

*  „L’Osservatore Romano” 25(2004) nr 2, 25.
** „L’Osservatore Romano” 25(2004) nr 2, 22.
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ufaniem w tych czasach pełnych niepewności i obaw o teraźniejsze i przyszłe 
losy naszej planety. Do Ciebie, która jako pierwsza spośród ludzi odkupiona 
zostałaś przez Chrystusa, ostatecznie wyzwolona z niewoli zła i grzechu, 
zanosimy wspólnie pełną smutku i ufności modlitwę: Wysłuchaj bolesnego 
wołania ofiar wojen i wielu form przemocy, których krew przelewana jest 
na całej ziemi. Rozprosz mroki smutku i samotności, nienawiści i zemsty. 
Otwórz umysły i serca wszystkich, aby napełniły je ufność i przebaczenie! 

3. Królowo Pokoju, módl się za nami! Matko miłosierdzia i nadziei, 
wyproś dla ludzi trzeciego tysiąclecia cenny dar pokoju: pokoju w sercach 
i w rodzinach, we wspólnotach i pośród ludów; pokoju przede wszystkim 
dla tych narodów, w których nadal dzień po dniu toczą się walki i zadawana 
jest śmierć. Spraw, aby wszyscy ludzie, ze wszystkich ras i kultur, spotkali 
i przyjęli Jezusa, który przyszedł na ziemię w tajemnicy Bożego Narodzenia, 
aby dać nam «swój» pokój. Maryjo, Królowo Pokoju, daj nam Chrystusa, 
prawdziwy pokój świata!
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