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Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»
(Watykan, 12 marca 2006 r.)15

W pielgrzymce wiary

[…]
Nawet Dziewica Maryja, choć spośród wszystkich ludzi była najbliżej 

Boga, dzień po dniu szła jakby w pielgrzymce wiary (por. Lumen gentium, 
58), zachowując i rozważając nieustannie w swym sercu słowa, jakie Bóg do 
Niej kierował czy to poprzez Pisma Święte, czy za pośrednictwem wydarzeń 
z życia Jej Syna, w których rozpoznawała tajemniczy głos Pana i Go słuchała. 
Oto zatem dar i zadanie dla każdego z nas w okresie Wielkiego Postu: słuchać 
Chrystusa tak jak Maryja. Słuchać Go w Jego słowie, zachowywanym w Piśmie 
Świętym. Słuchać Go w wydarzeniach naszego życia, starając się odczytywać 
w nich przesłania Opatrzności. I wreszcie, słuchać Go w braciach, szczególnie 
tych najmniejszych i ubogich, w których sam Jezus domaga się od nas konkretnej 
miłości. Słuchać Chrystusa i być posłusznym Jego głosowi to najlepsza droga, 
jedyna, która prowadzi do pełni radości i miłości. 

 
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»
(Watykan, 9 kwietnia 2006 r.)16

Maryja niosła swój krzyż razem z Synem

Bracia i siostry, za chwilę delegacja młodzieży niemieckiej przekaże swym 
australijskim rówieśnikom Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Jest to krzyż, 
który umiłowany Jan Paweł II powierzył młodym w 1984 r., aby nieśli go 
przez świat jako znak miłości Chrystusa do ludzkości. […] Przekazanie krzyża 
po każdym światowym spotkaniu stało się już «tradycją», pojmowaną w do-
słownym znaczeniu słowa traditio – przekazanie, rytuałem o wielkim znaczeniu 
symbolicznym, który trzeba przeżywać z wielką wiarą, starając się iść za Jezusem 
drogą nawrócenia. Tej wiary uczy nas Najświętsza Maryja Panna, która jako 
pierwsza «uwierzyła» i niosła swój własny krzyż razem z Synem, a potem wraz 
z Nim zaznała radości zmartwychwstania. Dlatego właśnie krzyżowi młodych 
towarzyszy ikona Najświętszej Maryi Panny, kopia wizerunku Maryi Salus Populi 
Romani, czczonego w Bazylice Matki Bożej Większej, najstarszej na Zachodzie 
bazylice poświęconej Matce Bożej. [...]

15 „L’Osservatore Romano” 27(2006) nr 8, 40.
16 „L’Osservatore Romano” 27(2006) nr 5, 8.
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