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Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli»
(Castel Gandolfo, 17 kwietnia 2006 r.)17

Maryja raduje się ze zmartwychwstania Jezusa

Cieszę się, że znów mogę spotkać się z wami i w świetle tajemnicy pas-
chalnej, którą liturgia celebruje przez cały ten tydzień, raz jeszcze przekazać 
wam najwspanialsze orędzie chrześcijańskie: Chrystus zmartwychwstał, alle-
luja! Typowo maryjny charakter tego naszego spotkania sprawia, że łączymy 
się w przeżywaniu duchowej radości Wielkanocy z Najświętszą Maryją Panną, 
uświadamiając sobie, jak wielka musiała być Jej radość ze zmartwychwstania 
Jezusa. W modlitwie Regina caeli, którą w okresie wielkanocnym odmawia się 
zamiast «Anioł Pański», zwracamy się do Maryi Panny z wezwaniem, aby się 
radowała, bo Ten, którego nosiła w swym łonie, zmartwychwstał: Quia quem 
meruisti portare, resurrexit, sicut dixit. Maryja zachowywała w swym sercu 
«dobrą nowinę» o zmartwychwstaniu, źródło i tajemnicę prawdziwej radości 
i autentycznego pokoju, które Chrystus umarły i zmartwychwstały zyskał dla 
nas przez ofiarę krzyża. Prośmy Maryję, aby tak jak towarzyszyła nam w dniach 
męki, kierowała nadal naszymi krokami w tym okresie radości paschalnej i du-
chowej, abyśmy mogli coraz lepiej poznawać Pana i rozwijać w sobie miłość do 
Niego, i stać się świadkami i apostołami Jego pokoju. […] 

Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli»
(Watykan, 30 kwietnia 2006 r.)18

Zmartwychwstanie Pana fundamentem wiary

[…]
W dniach po zmartwychwstaniu Pana apostołowie trzymali się razem, 

a otuchy dodawała im obecność Maryi, natomiast po Jego wniebowstąpieniu 
wraz z Nią trwali na modlitwie w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy. Maryja była 
dla nich Matką i Nauczycielką – tę rolę pełni nadal w stosunku do chrześcijan 
wszystkich czasów. Co roku w okresie wielkanocnym głębiej przeżywamy to 
doświadczenie, i być może właśnie dlatego tradycja ludowa poświęciła Maryi 
maj, miesiąc, który zazwyczaj przypada między Wielkanocą i Zesłaniem Ducha 
Świętego. Miesiąc ten, który rozpocznie się jutro, pomaga nam zatem odkryć 
na nowo, że odgrywa Ona w naszym życiu rolę Matki, abyśmy zawsze byli 
posłusznymi uczniami i odważnymi świadkami zmartwychwstałego Pana. [...]

17 „L’Osservatore Romano” 27(2006) nr 5, 28.
18 „L’Osservatore Romano” 27(2006) nr 8, 41.
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