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ścia. Tym chłopcom i dziewczętom grozi utrata nadziei, często wydaje się bo-
wiem, że zostali osieroceni przez prawdziwą miłość, która daje życiu sens i ra-
dość. Temat ten był bardzo bliski mojemu czcigodnemu poprzednikowi Jano-
wi Pawłowi II, który wielokrotnie ukazywał Maryję młodzieży naszych czasów 
jako «Matkę pięknej miłości». Liczne doświadczenia mówią nam, niestety, że 
nastolatki, ludzie młodzi, a nawet dzieci łatwo padają ofiarą wypaczeń miłości 
i oszustwa, gdy pozbawieni skrupułów dorośli, okłamujący sami siebie, wciągają 
ich w ślepe zaułki konsumpcjonizmu; także rzeczy najświętsze, takie jak ludzkie 
ciało, świątynia Boga miłości i życia, stają się przedmiotami konsumpcji; a do-
tyczy to coraz młodszych, jeszcze przed okresem dojrzewania. Jakie to smutne, 
kiedy młodzież traci umiejętność zachwytu, urok najpiękniejszych uczuć, war-
tość szacunku dla ciała, które wyraża osobę i jej niezgłębioną tajemnicę!

O tym wszystkim przypomina Maryja, Niepokalana, którą podziwiamy 
w całym pięknie i świętości. Z krzyża Jezus powierzył Ją Janowi i wszystkim 
uczniom (por. J 19, 27), i od tamtej pory stała się dla całej ludzkości Matką, 
Matką nadziei. Do Niej kierujemy z wiarą naszą modlitwę, udając się w du-
chową pielgrzymkę do Lourdes, gdzie właśnie dziś rozpoczyna się specjalny 
rok jubileuszowy z okazji 150-lecia objawień w Grocie Massabielskiej. Mary-
jo Niepokalana, «Gwiazdo Morza, świeć nad nami i przewódź nam na naszej 
drodze» (Spe salvi, 50). 

PRECATIONES

Nabożeństwo różańcowe w sanktuarium Matki Bożej 
(Brazylia – Aparecida, 12 maja 2007 r.)24 

Warto być wiernym, warto wytrwać w wierze

Tak jak apostołowie, którzy wraz z Maryją «weszli do sali na górze» i tam 
«trwali jednomyślnie na modlitwie» (por. Dz 1, 13-14), i my zgromadziliśmy 
się dzisiaj w sanktuarium Matki Bożej w Aparecidzie, które w tym momencie 
jest dla nas «salą na górze», gdzie Maryja, Matka Jezusa, przebywa pośród nas. 
To Ona prowadzi dzisiaj nasze rozważania. On uczy nas modlitwy. Ona wska-
zuje nam, w jaki sposób otworzyć umysły i serca na moc Ducha Świętego, któ-
ry przychodzi i ma być przekazywany całemu światu. 

Przed chwilą odmówiliśmy różaniec. Poprzez jego medytacyjny rytm Boski 
Pocieszyciel pragnie nas wprowadzić w poznanie Chrystusa, którego czystym 
źródłem jest teks Ewangelii. Ze swej strony Kościół trzeciego tysiąclecia pra-
gnie ofiarować chrześcijanom – zgodnie ze słowami św. Pawła – zdolność «po-
znania tajemnicy Boga – Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy 
są ukryte» (por. Kol 2, 2-3). Najświętsza Maryja Panna, czysta i nieskalana, jest 

24 „L’Osservatore Romano” 28(2007) nr 9, 32-33.
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naszą Nauczycielką wiary, prowadzącą nas i dodającą siły w drodze wiodącej 
na spotkanie ze Stwórcą nieba i ziemi. Papież z radością przybył do Aparecidy, 
by wam powiedzieć przede wszystkim: «Pozostańcie w szkole Maryi». Czerp-
cie natchnienie z Jej nauczania, starajcie się przyjąć i zachować w sercu światło, 
które Ona – z Bożego polecenia – zsyła wam z wysoka. […]

Prośmy Matkę Bożą z Aparecidy, by strzegła życia wszystkich chrześcijan. 
Niech Ona, Gwiazda Ewangelizacji, kieruje nasze kroki na drogę wiodącą do 
Królestwa niebieskiego:

Matko nasza,
Otaczaj opieką rodzinę brazylijską i latynoamerykańską! 
Osłoń Twym opiekuńczym płaszczem
Dzieci tej umiłowanej Ojczyzny,
która nas gości.

Ty, która jesteś Orędowniczką 
u Twego Syna, Jezusa, 
obdarz naród brazylijski
trwałym pokojem i pomyślnością.

Wzbudź w naszych braciach
z całego obszaru Ameryki Łacińskiej
prawdziwy zapał misyjny
do krzewienia wiary i nadziei.

Spraw, by Twoje słowa,
którymi w Fatimie nawoływałaś 
grzeszników do nawrócenia, 
zostały wysłuchane 
i przemieniły życie 
naszego społeczeństwa.

Ty, która z sanktuarium w Guadalupe 
wstawiasz się za mieszkańcami 
kontynentu nadziei, 
błogosław jego ziemię 
i ogniska domowe. 
Amen. 
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