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rzeczywistości i centrum naszego własnego życia. Najdoskonalszym przykładem 
takiej postawy jest Maryja, Matka Pana. Przez całe życie była Ona Niewiastą 
słuchającą, Dziewicą o Sercu otwartym na Boga i na ludzi. Ludzie wierzący 
zrozumieli to już od pierwszych wieków chrześcijaństwa i dlatego z wszystki-
mi swymi potrzebami i troskami ufnie się do Niej zwracali, prosząc o pomoc 
i wstawiennictwo u Boga.

Na naszej bawarskiej ziemi świadczą o tym setki kościołów i sanktuariów, 
które zostały Jej poświęcone. Są to miejsca, do których przez cały rok przyby-
wają liczni pielgrzymi, by zawierzyć się matczynej i troskliwej miłości Maryi. 
Tu, w Monachium, w centrum miasta stoi Kolumna Mariacka, przed którą 
dokładnie przed 390 laty Bawaria została uroczyście zawierzona opiece Matki 
Bożej, a ja wczoraj jeszcze raz prosiłem Patronkę Bawarii o błogosławieństwo 
dla miasta i całego kraju.

Nie mógłbym nie wspomnieć w szczególności sanktuarium w Altötting, 
do którego jutro udam się w pielgrzymce. Z radością zainauguruję tam nową 
kaplicę adoracji, która właśnie w tym miejscu jest wymownym znakiem roli, jaką 
odgrywa Maryja: jest Ona i na zawsze pozostanie Służebnicą Pańską, która nie 
stawia siebie na głównym miejscu, lecz chce nas uczyć takiego stylu życia, w któ-
rym uznaje się centralne miejsce Boga w rzeczywistości i w naszym własnym 
życiu. Do Niej zwracamy się teraz, odmawiając modlitwę «Anioł Pański». 

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»
(Watykan, 26 listopada 2006 r.)21

Król miłości, sprawiedliwości i pokoju

[...]
Z królowaniem Chrystusa została związana w sposób całkiem szczególny 

Najświętsza Maryja Panna. Ją, prostą dziewczynę z Nazaretu, Bóg poprosił, by 
stała się Matką Mesjasza. Maryja odpowiedziała na to powołanie całą sobą, 
łącząc swoje bezwarunkowe «tak» z «tak» Syna – Jezusa i stając się razem z Nim 
posłuszna aż do ofiary. Dlatego Bóg wyniósł Ją ponad wszelkie stworzenie, 
a Chrystus ukoronował Ją jako Królową nieba i ziemi. Jej wstawiennictwu 
zawierzamy Kościół i całą ludzkość, aby miłość Boga mogła królować we 
wszystkich sercach i aby się wypełnił Jego plan sprawiedliwości i pokoju. [...]

21 „L’Osservatore Romano” 28(2007) nr 1, 47.
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