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szkołą wiary i nadziei, ponieważ jest także szkołą miłości i służby braciom. W tym 
klimacie wiary i modlitwy odbyło się ważne spotkanie z francuskim Episkopatem: 
były to chwile głębokiej jedności duchowej, w których zawierzaliśmy Dziewicy 
wspólne oczekiwania i pasterskie troski. 

Następnym etapem była procesja eucharystyczna z udziałem tysięcy wier-
nych, pośród których znajdowało się jak zawsze bardzo wielu chorych. Przed 
Najświętszym Sakramentem nasza komunia duchowa z Maryją stała się jeszcze 
silniejsza i głębsza, ponieważ Ona sprawia, że nasze oczy i serca zdolne są kon-
templować Jej Boskiego Syna w świętej Eucharystii. Wzruszające było milczenie 
tych tysięcy osób przed Panem. Nie było to puste milczenie. Wypełniała je 
modlitwa i świadomość obecności Pana, który umiłował nas do tego stopnia, 
że dla nas poniósł śmierć na krzyżu. I wreszcie poniedziałek 15 września, dzień, 
w którym przypadało liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bo-
lesnej, był w sposób szczególny poświęcony chorym. Po krótkim nawiedzeniu 
kaplicy hospicjum, gdzie Bernadetta przyjęła I komunię św., przed bazyliką Ró-
żańca Świętego przewodniczyłem Mszy św. koncelebrowanej, podczas której 
udzieliłem sakramentu namaszczenia chorych. Wraz z chorymi i opiekującymi 
się nimi osobami medytowałem nad łzami Maryi, wylanymi pod krzyżem, i nad 
Jej uśmiechem, opromieniającym poranek wielkanocny. 

Drodzy bracia i siostry, dziękujmy razem Panu za tę podróż apostolską, 
tak bogatą w duchowe dary. Chwalmy Go zwłaszcza za to, że Maryja, ukazując 
się św. Bernadetcie, wybrała w świecie szczególne miejsce, gdzie można spotkać 
Bożą miłość, która leczy i zbawia. W Lourdes Najświętsza Dziewica zachęca 
wszystkich do tego, by traktowali ziemię jako miejsce naszego pielgrzymowania 
do ostatecznej ojczyzny, którą jest niebo. W rzeczywistości wszyscy jesteśmy 
pielgrzymami i potrzebujemy Matki, która nas prowadzi. A w Lourdes Jej 
uśmiech zachęca nas do tego, by iść dalej z wielką ufnością, ze świadomością, 
że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością. 

SALUTATIONEM „ANGELUS DOMINI” 
(VEL „REGINA CAELI”) 
UNA CUM SUMMO PONTIFICE 
RECITANTIBUS 

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 
(Watykan, 1 stycznia 2008 r.)*

Miłość jednocząca rodzinę pomaga budować pokój

Rozpoczął się nowy rok, i życzę, aby dla wszystkich był on pogodny 
i owocny. Powierzam go niebieskiej opiece Maryi, którą w dzisiejszej liturgii 

* „L’Osservatore Romano” 29(2008) nr 2, 25.
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wzywamy najważniejszym z Jej tytułów – Bożej Rodzicielki. Dzięki «tak» 
wypowiedzianemu do anioła w dniu zwiastowania Maryja Panna za sprawą 
Ducha Świętego poczęła w swym łonie Odwieczne Słowo i w noc Bożego Na-
rodzenia wydała Je na świat. W Betlejem w pełni czasów narodził się z Maryi 
Jezus: Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, a Dziewica stała się 
prawdziwą Rodzicielką Boga. Ten ogromny dar, który otrzymała Maryja, nie 
jest przeznaczony tylko dla Niej, ale dla nas wszystkich. Poprzez Jej dziewicze 
macierzyństwo Bóg dał bowiem «ludziom łaskę wiecznego zbawienia (…) bo 
za Jej pośrednictwem otrzymaliśmy Dawcę życia» (por. Kolekta). A zatem gdy 
Maryja dała śmiertelne ciało jednorodzonemu Synowi Bożemu, stała się Matką 
wierzących i całej ludzkości.

I właśnie w imię Maryi, Matki Boga i ludzi, od 40 lat obchodzony jest 
w pierwszym dniu roku Światowy dzień Pokoju. […]

Modlitwa niedzielna z papieżem 
(25 maja 2008 r.)*

Eucharystia szkołą miłości i solidarności

[…] Drodzy bracia i siostry, niech uroczystość Bożego Ciała będzie okazją 
do bardziej konkretnej troski o braci, zwłaszcza ubogich. Niech nam wyprosi 
tę łaskę Najświętsza Maryja Panna, od której Syn Boży wziął ciało i krew, jak 
mówią słowa znanego hymnu eucharystycznego, do którego muzykę pisali 
najwięksi kompozytorzy: «Ave verum corpus natum de Maria Virgine», który 
kończy inwokacja «O Iesu dulcis, o Iesu pie, o Iesu fili Mariae!» Niech Maryja, 
która nosząc w swoim łonie Jezusa była żywym «tabernakulum» Eucharystii, 
nauczy nas swojej wiary w świętą tajemnicę Ciała i Krwi Jej Boskiego Syna, aby 
naprawdę stała w centrum naszego życia. […]

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”
(Brindisi, 15 czerwca 2008 r.)*

Wzywam wszystkie narody do pokoju i współpracy

[…] Z tego skrawka Europy, oblewanego przez Morze Śródziemne, znajdu-
jącego się między Wschodem i Zachodem, jeszcze raz zwracamy się do Maryi, 
Matki «wskazującej drogę» - Hodigitria – i dającej nam Jezusa, Drogę pokoju. 
Zwracamy się do Niej wszystkimi tytułami, którymi jest czczona w sanktu-
ariach Apulii, a w sposób szczególny tu, w tym starożytnym porcie, modlimy 
się do Niej jako do «Portu Zbawienia» każdego człowieka i całej ludzkości. 
Niech swą macierzyńską opieką otacza zawsze wasze miasto i region, Włochy, 

* „L’Osservatore Romano” 29(2008) nr 7-8, 42. 
* „L’Osservatore Romano” 29(2008) nr 7-8, 9. 
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