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4. W tym momencie rozeznania dla wielu serc wy, biskupi hiszpańscy, 
kierujcie spojrzenie ku Tej, która z całą gotowością przyjęła życie Boga wcho-
dzącego [5] w dzieje. Dlatego Maryja Niepokalana jest głęboko zjednoczona 
z odkupieńczym dziełem Chrystusa, który nie przyszedł po to, «aby świat po-
tępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony» (J 3, 17). [...]

Najświętszej Maryi, która zrodziła Stwórcę życia, powierzam każde ludzkie 
życie od pierwszej chwili jego istnienia aż do jego naturalnego kresu i proszę 
Ją, by chroniła wszystkie rodziny przed wszelkimi formami niesprawiedliwości 
społecznej, wszystkim, co uwłacza ich godności i zagraża ich wolności. [...]

Wszystkich was, uczestniczących w tej wielkiej pielgrzymce do sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny del Pilar w Saragossie, zachęcam do pogłębienia po-
bożności maryjnej w waszych wioskach i miastach, gdzie Ona czeka na was 
w niezliczonych kościołach i sanktuariach rozsianych po ziemi hiszpańskiej, 
a także w parafiach, we wspólnotach i domach rodzinnych. [...] 

HOMILIAE ET ALLOCUTIONES

Homilia w czasie Mszy św. 
w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

(Rzym, 26 maja 2005 r.)6

Nasze drogi niech będą drogami Jezusa

[...]
Nasza procesja kończy się przed bazyliką Matki Boskiej Większej, kończy 

się spotkaniem z Maryją, którą drogi Papież Jan Paweł II nazwał «Niewiastą 
Eucharystii». Maryja, Matka Chrystusa, naprawdę uczy nas, co znaczy wejść 
w komunię z Chrystusem: Maryja ofiarowała swoje ciało i swoją krew Jezusowi, 
stała się żywym namiotem Słowa, pozwalając, aby Jego obecność przeniknęła 
Jej ciało i ducha. Módlmy się do Niej, naszej świętej Matki, aby pomagała nam 
otwierać coraz bardziej całe nasze życie na obecność Chrystusa; aby pomagała 
nam iść wiernie za Nim, dzień po dniu, drogami naszego życia. Amen!

6 „L’Osservatore Romano” 26(2005) nr 7-8, 24.
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