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po polsku:
     
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś wielbimy Boga, który zachował 

Maryję od zmazy grzechu pierworodnego i uświęcił łaską, aby Ją przygoto-
wać na godną Matkę swego Syna (por. Prefacja). Ona pierwsza dostąpiła tego 
daru, który wszyscy otrzymaliśmy przez chrzest. Niech nas wspomaga przykład 
i opieka Niepokalanej, abyśmy wolni od grzechu żyli w łasce świętości. Niech 
Bóg wam błogosławi. 

PRECATIONES 

Dzień modlitw za Kościół w Chinach 
(24 maja 2008 r.)*

Modlitwa do Matki Bożej z Szeszan

Najświętsza Panno,
Matko Słowa Wcielonego i nasza Matko,
Czczona jako «Wspomożenie Wiernych»
w sanktuarium w Szeszan,
na które z nabożną miłością patrzy
cały Kościół w Chinach,
przychodzimy dziś do Ciebie,
by prosić Cię o opiekę.
Wejrzyj na lub Boży i prowadź go
z matczyną troskliwością drogami prawdy i miłości,
ażeby w każdej sytuacji był zaczynem
zgodnego współżycia wszystkich obywateli.

Swym posłusznym «tak»
wypowiedzianym w Nazarecie wyraziłaś zgodę,
aby odwieczny Syn Boży przyjął ciało
w Twym dziewiczym łonie
i rozpoczął w dziejach dzieło odkupienia,
w którym współpracowałaś z gorliwym oddaniem,
godząc się, aby miecz boleści przeszył Twoją duszę,
aż po ostatnią godzinę krzyża, kiedy na Kalwarii
stałaś u boku Syna, który umierał,
aby człowiek mógł żyć.

Od tamtej pory stałaś się w nowy sposób
Matką wszystkich, którzy z wiarą przyjmują
Twojego Syna Jezusa

* „L’Osservatore Romano” 29(2008) nr 6, 51.
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i godzą się iść za Nim,
biorąc Jego krzyż na swe ramiona.
Matko nadziei, która w mroku Wielkiej Soboty
szłaś z niezachwianą ufnością
ku porankowi Wielkanocy,
spraw, by Twe dzieci potrafiły rozpoznawać
w każdej, choćby najmroczniejszej sytuacji,
znaki miłującej obecności Boga.

Matko Boża z Szeszan,
wspieraj wysiłek tych, którzy w Chinach
pośród codziennych trudów nie przestają wierzyć,
żywić nadziei, kochać,
aby nigdy nie bali się mówić o Jezusie światu
i Jezusowi o świecie.
Twoja postać górująca nad sanktuarium
trzyma w górze Syna,
pokazując Go światu, a Jego ramiona
są szeroko otwarte w geście miłości.
Pomagaj katolikom chińskim, aby zawsze byli
wiarygodnymi świadkami tej miłości,
nie odstępując od skały Piotra,
na której zbudowany jest Kościół,
Matko Chin i Azji, módl się za nami teraz i zawsze.
Amen!

Modlitwa na placu Hiszpańskim 
(8 grudnia 2008 r.)*

W Maryi widzimy odbicie Boskiego światła

Blisko trzy miesiące temu z radością udałem się z pielgrzymką do Lour-
des z okazji 150. rocznicy historycznego objawienia Najświętszej Maryi Panny 
św. Bernardetcie. Obchody tej szczególnej rocznicy kończą się właśnie dzisiaj, 
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, ponieważ «Piękna Pani» - jak mówiła 
o Niej Bernardetta – gdy ukazała jej się po raz ostatni w Grocie Massabielskiej, 
wyjawiła jej swoje imię: «Ja jestem Niepokalane Poczęcie». Powiedziała to 
w miejscowym dialekcie, a mała wizjonerka powtórzyła to wyraźnie, dla niej 
nieznane i nie zrozumiałe, swemu proboszczowi.

«Niepokalane Poczęcie» - my także powtarzamy ze wzruszeniem to tajemni-
cze imię. Powtarzamy je tutaj, u stóp tej figury, w centrum Rzymu, a niezliczeni 
bracia i siostry robią to samo w tysiącach miejsc na świecie, w sanktuariach 
i kaplicach, a także w domach chrześcijańskich rodzin; wszędzie tam wielbi się 

* „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 2, 26.
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