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Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”
(Cagliari, 7 września 2008 r.)* 

Maryja czuwa i strzeże wszystkich

[…] Na koniec skierujmy raz jeszcze nasz wzrok ku «słodkiej Królowej 
Sardyńczyków», czczonej na wzgórzu Bonaria. Ileż wybitnych osobistości przy-
bywało tu w ciągu wieków, by oddać Jej hołd! Ilu moich poprzedników otaczało 
Ją szczególną czcią! Błogosławiony Pius IX wydał dekret o Jej koronacji; 100 
lat temu św. Pius X ogłosił Ją patronką całej Sardynii; Pius XI nadał nowemu 
kościołowi tytuł bazyliki mniejszej; Pius XII 50 lat temu był tu duchowo obecny 
poprzez specjalne orędzie, które było transmitowane na żywo przez Radio Wa-
tykańskie; a bł. Jan XXIII w 1960 r. wystosował list z okazji ponownego otwar-
cia sanktuarium dla wiernych po remoncie. 24 kwietnia 1970 r. sanktuarium 
nawiedził sługa Boży Paweł VI – był on pierwszym papieżem, który po 1650 
latach przybył na wyspę. 20 października 1985 r. przed świętym wizerunkiem 
Maryi modlił się również umiłowany Jan Paweł II. Podążając śladami papieży, 
którzy byli tu przede mną, ja również przybyłem z wizytą duszpasterską do 
sanktuarium w Bonarii, duchem obejmując całą Sardynię. […]

Świadomi tego, jak ważną rolę Maryja odgrywa w życiu każdego z nas, 
my Jej oddane dzieci, obchodzimy dziś święto Jej narodzenia. To wydarzenie 
stanowi ważny etap w życiu Rodziny z Nazaretu, kolebki naszego zbawienia, 
dotyczy nas wszystkich, albowiem każdy dar, którego Bóg udzielił Jej jako 
Matce, udzielił go również z myślą o każdym z nas, swoich dzieci.

Dlatego pełni wdzięczności prośmy Maryję, Matkę wcielonego Słowa 
i naszą Matkę, by wzięła w opiekę wszystkie ziemskie matki; te, które wraz 
z mężami wychowują dzieci w zgodnych rodzinach, jak również te, które 
z różnych względów samotnie starają się sprostać temu trudnemu zadaniu. 
Oby wszystkie z oddaniem i wiernie pełniły swą codzienną posługę w rodzi-
nie, w Kościele i w społeczeństwie. Niech dla nich wszystkich Maryja będzie 
wsparciem, umocnieniem i nadzieją! 

«Anioł Pański» na zakończenie Mszy św. 
(Lourdes, 14 września 2008 r.)*

Monstra te esse Matrem 

Modlitwa «Anioł Pański» każdego dnia daje nam sposobność, byśmy 
pośród naszych zajęć poświęcili chwilę rozważaniom tajemnicy wcielenia Syna 
Bożego. W południe, kiedy daje o sobie znać zmęczenie pierwszymi godzinami 
dnia, dzięki kontemplacji wypowiedzianego przez Maryję «tak» odnowiona 
zostaje nasza gotowość i wola czynienia dobra. Owo «tak», wyraźne i bezwa-

* „L’Osservatore Romano” 29(2008) nr 10-11, 59.
* „L’Osservatore Romano” 29(2008) nr 10-11, 31.
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