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wymazać święte imię Boga z życia ludzi, naród ten pozostał głęboko chrześci-
jański, zaświadczając w wielu przypadkach krwią o swej wierności Ewangelii 
oraz wartościom, które z niej wyrastają. 

Dlatego wraz z wami dziękuję ze szczególnym wzruszeniem Bożej Opatrz-
ności, że pozwala mi dzisiaj przekazać w darze tę świętą ikonę czcigodnemu 
Patriarsze Moskwy i Wszechrusi. 

[15] 3. Niech ten prastary wizerunek Matki Bożej mówi Jego Świętobli-
wości Aleksemu II i czcigodnemu Synodowi rosyjskiej Cerkwi prawosławnej 
o miłości, jaką Następca Piotra darzy ich oraz powierzonych im wiernych. Niech 
mówi o szacunku dla wielkiej tradycji duchowej, której święta Cerkiew rosyjska 
jest strażniczką. Niech mówi o pragnieniu i mocnym postanowieniu Papieża, 
by wraz z nimi iść drogą wzajemnego poznawania się i pojednania, ażeby jak 
najprędzej nastał dzień pełnej jedności wierzących, o którą tak żarliwie modlił 
się Chrystus (por. J 17, 20-22). […]
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 […] 4. Niebiańskim wzorem i źródłem inspiracji zawsze pozostaje Maryja 
Dziewica. W słowach skierowanych do anioła Gabriela pokorna dziewczyna 
z Nazaretu wyraziła pełną gotowość, by wypełnić wolę Bożą: «Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1, 38).

     To początkowe fiat potwierdzała później w każdej chwili swego życia, 
również na Kalwarii, gdzie konający Jezus powierzył Ją Janowi: «Oto Matka 
twoja» (J 19, 27). Od tego dnia Maryja stała się Matką wszystkich wierzących, 
a w sposób szczególny waszą Matką, drodzy kapłani, aby każdego dnia towa-
rzyszyć wam w drodze. 

5. Uciekajcie się do Niej nieustannie w waszej posłudze. Najświętsza Ma-
ryja Panna pomoże wam ukazywać dzieciom i młodym, rodzinom i chorym, 
przedsiębiorcom i robotnikom, intelektualistom i politykom, innymi słowy całej 
ludzkości, błogosławiony Owoc Jej łona, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
Odkupiciela. Oby wszyscy mogli Go przyjąć, kochać i dochować Mu wierności 
aż do końca swego życia!

* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 26(2005) nr 1, 35. 
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