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istniejące w naszym sercu pragnienie prawdy i szczęścia. Tylko w perspektywie 
wieczności zyskują prawdziwą wartość wydarzenia historyczne, a zwłaszcza 
tajemnica ludzkiej słabości, cierpienia i śmierci. 

Kontemplując Maryję w niebieskiej chwale pojmujemy, że również dla 
nas ziemia nie jest ostateczną ojczyzną i jeśli żyjemy dążąc do zdobycia dóbr 
wiecznych, pewnego dnia będziemy dzielili Jej chwałę, a ziemia stanie się jesz-
cze piękniejsza. Dlatego też nawet pośród niezliczonych codziennych trudności 
nie powinniśmy tracić pogody ducha i pokoju. Świetlisty znak Wniebowziętej 
jaśnieje jeszcze bardziej, kiedy wydaje się, że na horyzoncie gromadzą się po-
nure mroki cierpienia i przemocy. Jesteśmy pewni, że z wysoka Maryja strzeże 
naszych kroków z czułością i troską, uspokaja nas w godzinie ciemności i burzy 
oraz podtrzymuje nas swoją matczyną ręką. Umocnieni tą świadomością, idzie-
my pełni ufności naszą drogą chrześcijańskiego powołania, po której prowadzi 
nas Opatrzność. 

Idźmy naprzód drogą naszego życia pod przewodnictwem Maryi. 
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Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»
(Watykan, 26 lutego 2006 r.)14

Idźmy z wiarą za Jezusem

[…]
Niech na wielkopostnej drodze będzie naszą przewodniczką i nauczycielką 

Najświętsza Maryja, która z całkowitą wiarą poszła za Jezusem, gdy On zdecydo-
wanie podążał do Jerozolimy, gdzie miał zostać poddany męce. Niczym «nowy 
bukłak» przyjęła «młode wino» przyniesione przez Syna na mesjańskie gody 
(por. Mk 2, 22). I tak łaskę, o którą Ona sama, kierowana instynktem Matki, 
zabiegała dla nowożeńców w Kanie Galilejskiej, otrzymała jako pierwsza pod 
krzyżem, wylaną z przebitego Serca Syna, wcielonej miłości Boga do ludzkości 
(por. Deus caritas est, 13-15). […]

14 „L’Osservatore Romano” 27(2006), nr 4, 16.
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