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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-
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