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NAUCZANIE BENEDYKTA XVI*

Insegnamenti di Benedetto XVI

HOMILIAE ET ALLOCUTIONES

Homilia podczas Mszy św. 
w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

(Watykan, 1 stycznia 2006 r.)1

Budowanie pokoju 
zadaniem każdego człowieka

Podczas dzisiejszej liturgii rozważamy wielką tajemnicę wcielenia Syna 
Bożego, kontemplując w sposób szczególny macierzyństwo Maryi Dziewicy. 
Wysłuchaliśmy tekstu św. Pawła (por. Ga 4, 4), w którym Apostoł w sposób 
bardzo dyskretny wspomina Tę, dzięki której Syn Boży przychodzi na świat: 
Maryję z Nazaretu Matkę Boga, Theotòkos. Na początku nowego roku jesteśmy 
niejako zaproszeni by wstąpić do Jej szkoły – szkoły wiernej uczennicy Pańskiej, 
aby uczyć się od Niej przyjmowania z wiarą i na modlitwie zbawienia, którym 
Bóg pragnie obdarzyć tych, którzy ufają w Jego miłosierną miłość. […]

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» 
(Łk 2, 19). Pierwszy dzień roku poświęcony jest niewieście, Maryi. Ewangelista 
Łukasz przedstawia Ją jako Dziewicę milczącą, wsłuchującą się stale w odwieczne 
Słowo, żyjącą Słowem Bożym. Maryja zachowuje w sercu słowa pochodzące od 
Boga i łącząc je jakby w mozaikę, uczy się je pojmować. W Jej szkole również 
i my chcemy nauczyć się być pilnymi i posłusznymi uczniami Pana. Z Jej matczy-
ną pomocą pragniemy zaangażować się gorliwie w «budowanie» pokoju, idąc za 
Chrystusem, Księciem Pokoju. Biorąc przykład ze Świętej Dziewicy, pozwólmy, 
by prowadził nas zawsze i jedynie Jezus Chrystus, który jest ten sam – wczoraj 
i dziś, i na wieki (por. Hbr 13, 8). Amen! 

Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego
(Watykan, 2 lutego 2006 r.)2

Nieoceniony dar życia konsekrowanego

Dzisiejsze święto Ofiarowania Jezusa w świątyni, czterdzieści dni po Jego 
narodzeniu, ukazuje nam szczególny moment z życia Świętej Rodziny: zgodnie 

  * Wybór najważniejszych wypowiedzi Benedykta XVI na temat Matki Bożej (sty-
czeń – grudzień 2006 r.).

  1 „L’Osservatore Romano” 27(2006) nr 2, 23. 24.
  2 „L’Osservatore Romano” 27(2006) nr 4, 32-33.


