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Spotkanie z chorymi w Bazylice Watykańskiej 
(Watykan, 11 lutego 2004 r.)*

Niepokalana znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią

[…] 2. Dokładnie przed dwudziestu laty, w liturgiczne wspomnienie Naj-
świętszej Maryi Panny z Lourdes opublikowałem List apostolski Salvifici doloris 
o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. Datę ogłoszenia tego dokumentu 
wybrałem z myślą o szczególnym przesłaniu, które Maryja Dziewica skierowała 
z Lourdes do chorych i wszystkich cierpiących. 

Również dziś zwracamy nasze spojrzenia ku otaczanej czcią figurze Maryi, 
która znajduje się w grocie Massabielle. U Jej stóp widnieją słowa: «Ja jestem 
Niepokalane Poczęcie». W tym roku słowa te mają szczególną wymowę tu, 
w Bazylice Watykańskiej, gdzie przed 150 laty bł. papież Pius IX uroczyście 
ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Właśnie Niepokalane Po-
częcie, ta prawda, która wprowadza nas w samo serce tajemnicy stworzenia 
i odkupienia, była dla mnie natchnieniem przy pisaniu Orędzia na dzisiejszy 
Światowy Dzień Chorego.

3. Gdy patrzymy na Maryję, nasze serca otwierają się na nadzieję, bo 
widzimy, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg, gdy w pokorze zgadzamy się na wy-
pełnienie Jego woli. Niepokalana jest wspaniałym znakiem zwycięstwa życia nad 
śmiercią, miłości nad grzechem, zbawienia nad wszelką chorobą ciała i duszy. 
Jest Ona znakiem niezachwianej nadziei i pociechy (por. Lumen gentium, 68). 
To, co w Niej już się dokonało i co teraz podziwiamy, jest rękojmią tego, co Bóg 
chce dać każdemu ludzkiemu stworzeniu: pełni życia, radości i pokoju. […]

Do wspólnoty Papieskiego Wyższego Seminarium Rzymskiego 
(Watykan, 21 lutego 2004 r.)*

Stałem się waszym dłużnikiem

[…] 3. W tej perspektywie wielkie znaczenie mają takie cnoty, jak pokora 
i wierność. Ich doskonałym wzorem jest Najświętsza Maryja Panna! Bez po-
kornego poddania się Bożej woli, którego najpiękniejszym wyrazem jest «tak» 
w Sercu Maryi, któż mógłby podjąć się odpowiedzialności, jaką jest kapłaństwo? 
Te słowa odnoszą się również do was, drodzy młodzi, którzy przygotowujecie 
się do chrześcijańskiego małżeństwa. Zbyt wiele jest bowiem powodów do lęku 
w was samych i w świecie. Jeśli jednak będziecie wpatrzeni w Maryję, usłyszycie 
w sercach echo odpowiedzi, jaką dała aniołowi: «Oto ja służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według słowa twego!» (Łk 1, 38).

Wymowny jest w tym względzie temat naszego spotkania: «Błogosławiona 
jesteś, któraś uwierzyła» (Łk 1, 45). Ewangelista Łukasz przedstawia nam wiarę 

* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 25(2004) nr 4, 23.
* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 25(2004) nr 6, 15.
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