
Benedykt XVI

Afryka jest kontynentem nadziei :
homilia podczas Mszy św. z okazji
przekazania «Instrumentum laboris»
II Specjalnego Zgromadzenia Synodu
Biskupów poświęconego Afryce :
(Jaunde, 19 marca 2009 r.)
Salvatoris Mater 12/1/2, 282-283

2010



D
ok

um
en

ty

282

Nieszpory w bazylice Maryi Królowej Apostołów
(Jaunde, 18 marca 2009 r.)4

Sługa musi być i wierny, i roztropny

[…]
Drodzy bracia i siostry, którzy przeżywacie wasze powołanie na drodze 

życia konsekrowanego lub zaangażowani jesteście w ruchy kościelne, was 
także zachęcam, byście patrzyli na św. Józefa. Kiedy anioł zwiastowania 
nawiedził Maryję, była Ona już poślubiona Józefowi. Zwracając się bezpo-
średnio do Maryi, Pan ściśle łączy Józefa z tajemnicą Wcielenia. Józef zgodził 
się uczestniczyć w wielkich wydarzeniach, które Bóg zapoczątkował w łonie 
jego małżonki. Wziął Maryję do siebie. Z otwartym sercem przyjął tajemnicę, 
która była w Maryi, i tajemnicę, którą była sama Maryja. Kochał Ją z wielkim 
szacunkiem, który jest cechą prawdziwej miłości. Józef uczy nas, że możliwa 
jest miłość bez posiadania. Wpatrując się w Józefa, wszyscy ludzie uczuciowo 
zranieni mogą, dzięki łasce Bożej, zostać uleczeni, jeśli tylko zaakceptują plan, 
który Bóg zaczął urzeczywistniać w tych, którzy są blisko Niego – tak właśnie 
jak Józef, który włączył się w dzieło zbawienia poprzez Maryję i dzięki temu, 
czego Bóg w Niej dokonał. […] 

Homilia podczas Mszy św. z okazji przekazania «Instrumentum laboris» 
II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce
(Jaunde, 19 marca 2009 r.)5

Afryka jest kontynentem nadziei

[…]
Wszyscy bez wyjątku mamy do odegrania rolę w planie Boga – Ojca, Syna 

i Ducha Świętego. Jeśli ogarnia was zniechęcenie, pomyślcie o wierze Józefa; jeśli 
przepełnieni jesteście trwogą, pomyślcie o nadziei Józefa, potomka Abrahama, 
który wbrew nadziei uwierzył nadziei; jeśli owładnie wami złość lub niena-
wiść, pomyślcie o miłości Józefa, pierwszego człowieka, którego oczy zobaczyły 
ludzkie oblicze Boga w osobie Dzieciątka poczętego z Ducha Świętego w łonie 
Najświętszej Maryi Panny. Oddajmy chwałę i dziękczynienie Chrystusowi za 
to, że tak bardzo zbliżył się do nas i że dał nam Józefa jako przykład i wzór, 
jak mamy Go kochać. 

Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz powtarzam wam z całego serca: tak 
jak Józef, nie obawiajcie się wziąć Maryi do siebie, to znaczy – nie bójcie się 
kochać Kościoła. Maryja, Matka Kościoła, nauczy was iść za jego pasterzami, 
kochać waszych biskupów, waszych księży, diakonów i katechistów i postępować 
zgodnie z tym, czego nauczają, modlić się także w ich intencji. Wy, którzy żyje-

  4 „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 5, 27.
  5 „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 5, 32.
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cie w małżeństwie, patrzcie na miłość Józefa do Maryi i do Jezusa; wy, którzy 
przygotowujecie się do małżeństwa, tak jak Józef szanuje waszego przyszłego 
małżonka czy małżonkę; wy, którzy złożyliście Bogu dar z siebie w celibacie, 
rozważcie na nowo nauczanie Kościoła, naszej Matki: «Dziewictwo i celibat 
dla królestwa Bożego nie tylko nie stają w sprzeczności z godnością małżeń-
stwa, ale ją zakładają i potwierdzają. Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby 
wyrażania i przeżywania jedynej Tajemnicy Przymierza Boga ze swym ludem» 
(Redemptoris custos(Redemptoris custos( , 20). […]

Spotkanie z katolickimi stowarzyszeniami kobiet
(Luanda, 22 marca 2009 r.)6

Decydujące i wytrwałe działania kobiet w historii

«Nie mają wina» – powiedziała Maryja, prosząc Jezusa, by dalej mogła 
trwać radość wesela, jak zresztą powinno być zawsze: «Goście weselni nie 
mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi» (por. Mk 2, 19). Potem Matka 
Jezusa poleciła służbie: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (por. J 2, 
1-5). Dzięki temu macierzyńskiemu pośrednictwu pojawiło się «dobre wino», 
zapowiedź nowego przymierza wszechmocy Bożej z ludzkim sercem, ubogim, 
ale otwartym. Zresztą to samo wydarzyło się już w przeszłości, kiedy – jak sły-
szeliśmy w pierwszym czytaniu – «cały lud jednogłośnie powiedział: ’Uczynimy 
wszystko, co Pan nakazał’» (Wj 19, 8). […]

«Nie mają wina» – powiedziała Maryja do Jezusa. Drogie kobiety angol-
skie, obierzcie Ją sobie za waszą Orędowniczkę u Pana. Taką Ją znamy z wesela 
w Kanie – jako kobietę łagodną, pełną macierzyńskiej troski i odwagi, kobietę, 
która dostrzega potrzeby innych i, pragnąc by zostały zaspokojone, przedstawia 
je Panu. Przy Niej możemy wszyscy – mężczyźni i kobiety – odzyskać ten spo-
kój i głęboką ufność, która daje nam radość w Bogu i czyni niezmordowanymi 
w walce o życie. Niech Matka Boża z Muximy będzie gwiazdą waszego życia, 
niech was zachowuje w jedności w wielkiej rodzinie Bożej. Amen.

Homilia podczas Mszy św. na zboczu Góry Przepaści
(Nazaret, 14 maja 2009 r.)7

Odrzucajcie niszczycielską moc nienawiści

[…]
Gdy zastanawiamy się nad tymi rzeczami tu, w mieście Zwiastowania, 

nasze myśli w naturalny sposób podążają ku Maryi, «łaski pełnej», Matce Świętej 
Rodziny i naszej Matce. Nazaret przypomina nam, że musimy uznawać i sza-

  6 „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 6, 43. 45.
  7 „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 7-8, 40.


