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Maryja o Sercu przebitym mieczem boleści zachęca nas, byśmy ożywiali 
naszą wiarę w tego, który nas zbawił, przelewając swoją najdroższą krew za 
wszystkich ludzi, wskazuje nam Jezusa jako jedynego Zbawiciela, przepowiada-
nego i zwiastowanego już w chwili narodzin jako «światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Twego, Izraela» (por. Łk 2, 32).

     Możemy zatem powiedzieć, że Dziewica Bolesna jest, w pewnym 
sensie, «dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną zbawienia» (św. 
Ireneusz, Przeciw herezjom, III, 22, 4, w: Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy, 
Teksty o Matce Bożej, tłum. ks. Wojciech Kania, Niepokalanów 1981 r., s. 24). 
Jej matczyna miłość pomaga nam otworzyć nasze serca na cierpienia innych, 
a zwłaszcza tych, którzy poszukują prawdziwych odpowiedzi na najgłębsze 
pytania dotyczące życia. […]

HOMILIAE ET ALLOCUTIONES
Msza św. z okazji Dnia Życia Konsekrowanego

(Watykan, 2 lutego 2004 r.)*

Całkowicie oddani służbie braciom

1. […] Dzisiejsze święto nawiązuje do wydarzenia, które nastąpiło czter-
dzieści dni po narodzinach Jezusa, gdy Maryja i Józef ofiarowali Go Bogu jako 
swego Syna pierworodnego, zgodnie z nakazami prawa Mojżeszowego. To 
ofiarowanie miało się później w sposób całkowity i doskonały wypełnić w mi-
sterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Wtedy urzeczywistnił On swe 
posłannictwo «Najwyższego Kapłana, miłosiernego i wiernego», dzieląc z nami 
aż do końca nasz ludzki los.

Podczas ofiarowania w świątyni, podobnie jak na Kalwarii, była przy Nim 
Maryja, Dziewica wierna, współuczestniczka odwiecznego planu zbawienia. 
[…]

5. Patrzymy na Dziewicę, która ofiarowuje swego Syna w świątyni je-
rozolimskiej. Ta, która w sposób bezwarunkowy przyjęła wolę Bożą w chwili 
zwiastowania, dziś powtarza niejako «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według słowa twego» (Łk 1, 38). Ta postawa pokornej zgody na plan 
Boży będzie charakteryzowała całe Jej życie.

Maryja jest zatem pierwszym i najwyższym wzorem dla każdej osoby kon-
sekrowanej. Pozwólcie Jej, by was prowadziła, drodzy bracia i siostry. Uciekajcie 
się do Jej pomocy z pokorną ufnością, zwłaszcza w chwilach próby.

Ty zaś, Maryjo, czuwaj nad tymi Twoimi dziećmi, prowadź ich do Chry-
stusa, «chwały Izraela, światła narodów». Virgo Virginum, Mater Salvatoris, ora 
pro nobis!

* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 25(2004) nr 4, 38.


