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Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 
(Brescia, 8 listopada 2009 r.)22

Paweł VI ogłosił Matkę Bożą Matką Kościoła

[…]
W tej porze modlitwy Anioł Pański pragnę wspomnieć o głębokim nabo-Anioł Pański pragnę wspomnieć o głębokim nabo-Anioł Pański

żeństwie sługi Bożego Giovanniego Battisty Montiniego do Maryi Dziewicy. 
Swoją pierwszą Mszę św. odprawił on w sanktuarium Santa Maria delle Grazie
(Matki Bożej Łaskawej), które jest maryjnym sercem waszego miasta i znajduje 
się niedaleko tego placu. W ten sposób powierzył swoje kapłaństwo matczynej 
opiece Matki Jezusa, i był z Nią związany przez całe życie. 

W miarę jak zwiększa się jego odpowiedzialność w Kościele, kształtowała się 
jego coraz pełniejsza i coraz bardziej organiczna koncepcja związku między Bło-
gosławioną Maryją Dziewicą a tajemnicą Kościoła. W tej perspektywie pamięt-
ne jest przemówienie na zakończenie 3. sesji Soboru Watykańskiego II, wygło-
szone 21 listopada 1964 r. Na tej sesji została ogłoszona Konstytucja o Koście-
le Lumen gentium, której – jak powiedział Paweł VI – «szczytem i ukoronowa-
niem jest cały rozdział poświęcony Matce Bożej». Papież podkreślił, że jest to 
najobszerniejsza synteza doktryny maryjnej, jaką kiedykolwiek opracował so-
bór powszechny, a jej celem jest «ukazanie oblicza Kościoła świętego, z którym 
Maryja jest ściśle związana» (Enchiridion VaticanumMaryja jest ściśle związana» (Enchiridion VaticanumMaryja jest ściśle związana» ( , Bologna 1979, s. [185], 
n. 300-302). Dlatego też, gdy ogłosił Najświętszą Maryję Matką Kościoła (por. 
tamże, n. 306), zaznaczył, z wielkim wyczuciem ekumenicznym, że «nabożeń-
stwo do Maryi (…) jest środkiem z istoty swej podporządkowanym kierowa-
niu dusz do Chrystusa i tym samym łączeniu ich z Ojcem, w miłości Ducha 
Świętego» (tamże, n. 315).

Zainspirowani słowami Pawła VI, także my módlmy się dziś: O Maryjo 
Dziewico, Matko Kościoła, Tobie polecamy ten Kościół Brescii i wszystkich 
mieszkańców tego regionu. Pamiętaj o wszystkich Twoich dzieciach; przyczyń się 
przed Bogiem za ich prośbami; zachowaj w nich silną wiarę; umocnij nadzieję; 
pomnażaj miłość. O łaskawa, o miłosierna, o słodka Panno Maryjo (por. tamże, 
nn. 317.320.325). 

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»
(8 grudnia 2009 r.)23

Jesteśmy dziećmi Niepokalanej Matki

8 grudnia obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt Najświętszej Maryi 
Panny: uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. A co to znaczy, że Maryja jest 

22 „L’Osservatore Romano” 31(2010) nr 1, 21.
23 „L’Osservatore Romano” 31(2010) nr 2, 56-57.


