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pokorni, aby mogli zaczerpnąć z miłosierdzia Jej Syna i budować w ten sposób 
cywilizację miłości. […]

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 
(Watykan, 8 grudnia 2004 r.)*

Maryja odbiciem piękna Chrystusa

1. Tota pulchna es, Maria!
Dokładnie 150 lat temu, 8 grudnia 1854 r., bł. Pius IX ogłosił dogmat 

o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Przywilej zachowania od grzechu pierworodnego oznacza, że została Ona 

jako pierwsza odkupiona przez swego Syna. Jej wzniosłe piękno, odbicie piękna 
Chrystusa, jest dla wszystkich wierzących rękojmią zwycięstwa łaski Bożej nad 
grzechem i śmiercią.

2. Niepokalane Poczęcie oświetla drogę ludzkości wszystkich czasów. 
Na początku trzeciego tysiąclecia wzywa nas do nadziei i wiary w Boga, Jego 
zbawienie i życie wieczne, a w sposób szczególny oświeca drogę Kościoła pro-
wadzącego nową ewangelizację. […]

PRECATIONES

Na zakończenie nabożeństwa różańcowego 
(Lourdes, 14 sierpnia 2004 r.)*

Ave Maria

Bądź pozdrowiona, Maryjo,
Niewiasto uboga i pokorna,
błogosławiona przez Najwyższego! 
Dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,
przyłączamy się do Twojego hymnu chwały,
by sławić miłosierdzie Pana,
by głosić nadejście Królestwa
i całkowite wyzwolenie człowieka.

Bądź pozdrowiona, Maryjo,
pokorna Służebnico Pańska,
pełna chwały Matko Chrystusa!
Panno wierna, święty Przybytku Słowa,
naucz nas wytrwale słuchać Słowa,

* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 26(2005) nr 2, 25.
* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 25(2004) nr 10, 15.
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być uległymi głosowi Ducha,
wrażliwymi na Jego wezwania
w głębi naszego sumienia
i na Jego znaki w wydarzeniach historii.

Bądź pozdrowiona, Maryjo,
Niewiasto bolesna,
Matko żyjących!
Dziewicza Oblubienico u stóp krzyża, nowa Ewo,
bądź naszą przewodniczką na drogach świata,
naucz nasz żyć miłością Chrystusa i ją szerzyć,
naucz nas trwać razem z Tobą
przy niezliczonych krzyżach,
na których Twój Syn nadal jest krzyżowany.

Bądź pozdrowiona, Maryjo,
Niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów!
Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze
zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas,
ufać w dobroć człowieka
i w miłość Ojca.
Naucz nas budować świat od wewnątrz:
w głębi ciszy i modlitwy,
w radości miłości braterskiej,
w niezrównanej mocy krzyża.

Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.
Amen. 

Przekazanie ikony Matki Bożej Kazańskiej
(Watykan, 25 sierpnia 2004 r.)* 

Modlitwa do Matki Bożej Kazańskiej 

Bądź błogosławiona,
chwalebna Matko Jezusa,
która «idziesz przed Ludem Bożym po drogach wiary,
miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem»
(por. Lumen gentium, 63)!
Błogosławią Cię wszystkie pokolenia,
«gdyż wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny,
święte jest Jego imię» (por. Łk 1, 48-49).

* „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 25(2004) nr 11-12, 15.
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