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Dziewicy z Nazaretu jako przykład do naśladowania. To właśnie na Nią musimy 
patrzeć nieustannie. […]

Przemówienie podczas procesji różańcowej 
(Lourdes, 14 sierpnia 2004 r.)*

Szkoła modlitwy

1. Kiedy klękam tu przy Grocie Massabielskiej, ze wzruszeniem odczu-
wam, że dotarłem do kresu mojej pielgrzymki. Ta grota, w której objawiła 
się Maryja, jest sercem Lourdes. Przywodzi na myśl grotę z góry Toreb, gdzie 
Eliasz spotkał Pana, który przemówił do niego w «szmerze łagodnego powiewu» 
(1 Krl 19, 12).

Tu Dziewica, przesuwając paciorki różańca, zachęciła Bernadettę, aby się 
na nim modliła. Tym samym grota ta stała się siedzibą niezwykłej szkoły mo-
dlitwy, w której Maryja uczy wszystkich kontemplować z płomienną miłością 
oblicze Chrystusa. 

Właśnie dlatego Lourdes jest miejscem, gdzie wierzący z Francji i innych 
krajów Europy oraz całego świata modlą się na klęczkach.

2. My także, jako pielgrzymi w Lourdes, pragniemy tego wieczoru, modląc 
się wraz z Najświętszą Panną, rozważać na nowo «tajemnice», w których Jezus 
objawia się «jako światłość świata». Przypomnijmy sobie Jego obietnicę: «Kto 
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia» 
(J 8, 12).

Od pokornej Służebnicy Pańskiej chcemy się nauczyć uległej gotowości 
słuchania Chrystusa i wielkodusznego wcielenia w nasze życie Jego nauki. 

W szczególności, rozmyślając nad uczestnictwem Matki Pana w odku-
pieńczej misji Syna, zachęcam was do modlitwy o powołania do kapłaństwa 
i dziewictwa dla Królestwa Bożego oraz aby ci, którzy zostali wezwani, umieli 
z gotowością i wytrwałością na nie odpowiedzieć. 

3. Zwracając się do Najświętszej Maryi Panny, mówmy za Bernadettą: 
«Moja droga Matko, zmiłuj się nade mną; całkowicie oddaję się Tobie, abyś 
ofiarowała mnie swojemu drogiemu Synowi, którego pragnę kochać całym 
sercem. Moja dobra Matko, spraw, aby moje serce całe płonęło dla Jezusa». 

Procesja ze świecami 
(Lourdes, 14 sierpnia 2004 r.)*

Błagajmy o dar pokoju dla ludzkości

1. Ukazując się Bernadetcie w Grocie Massabielskiej, Maryja Panna nawią-
zała dialog między niebem i ziemią, który przeciągnął się w czasie i trwa nadal. 

* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 25(2004) nr 10, 15.
* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 25(2004) nr 10, 16.
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Maryja prosiła tę młodą dziewczynę, aby przychodzono tu w procesji, jakby 
dając do zrozumienia, że dialog ten nie może ograniczyć się do słów, ale musi 
wyrazić się w pójściu z Nią w pielgrzymce wiary, nadziei i miłości. 

Od ponad stu lat w Lourdes lud chrześcijański wiernie odpowiada na 
to matczyne wezwanie, podejmując każdego dnia drogę śladami Chrystusa 
Eucharystycznego i odbywając wieczorem procesję ze śpiewami i modlitwami 
ku czci Matki Pana.

W tym roku również Papież łączy się z wami w tym akcie czci i miłości 
do Najświętszej Maryi Panny, chwalebnej Niewiasty z Apokalipsy, której głowę 
zdobi «wieniec z gwiazd dwunastu» (Ap 12, 1). Niosąc w dłoni zapaloną świecę, 
rozważajmy i wyznawajmy naszą wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa. To On 
obdarza całe nasze życie światłem i nadzieją.

2. Powierzam wam, drodzy bracia i siostry, szczególną intencję modlitwy 
na dzisiejszy wieczór: błagajcie razem ze mną Maryję Dziewicę, aby wyjednała 
światu tak upragniony dar pokoju.

Aby rodziły się w nas uczucia przebaczenia i braterstwa!
Aby została złożona broń i wygasły w naszych sercach nienawiść i prze-

moc!
Aby każdy człowiek dostrzegał w drugim nie wroga, którego trzeba zwal-

czyć, lecz brata, którego należy przyjąć i kochać, by wspólnie budować lepszy 
świat.

3. Wzywajmy razem Królową Pokoju i odnówmy naszą wolę służenia 
pojednaniu, dialogowi i solidarności. W ten sposób zasłużymy na błogosła-
wieństwo, które Pan obiecał «wprowadzającym pokój» (por. Mt 5, 9). […]

Homilia w czasie Mszy św. w uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
(Lourdes, 15 sierpnia 2004 r.)*

Znak niezachwianej nadziei i pociechy

1. «Que soy era Immaculada Councepciou». Słowa skierowane do Ber-
nadetty przez Maryję 25 marca 1858 r. rozbrzmiewają ze szczególną mocą 
w tym roku, w którym Kościół obchodzi 150. rocznicę uroczystego ogłoszenia 
dogmatu sformułowanego przez bł. Piusa IX w Konstytucji apostolskiej Ine-
ffabilis Deus. 

Gorąco pragnąłem odbyć tę pielgrzymkę do Lourdes, by uczcić wydarze-
nie, które wciąż przynosi chwałę jedynej i niepodzielnej Trójcy. Niepokalane 
poczęcie Maryi jest znakiem bezinteresownej miłości Ojca, doskonałym wyrazem 
odkupienia, którego dokonał Syn, początkiem życia całkowicie otwartego na 
działanie Ducha. […]

[17] 3. «W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry» 
(Łk 1, 39). Słowa ewangelicznego opowiadania pozwalają nam dostrzec oczyma 

* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 25(2004) nr 10, 16-17.
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