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PRECATIONES

Spotkanie z członkami Nadzwyczajnej Rady Synodu Biskupów 
poświęconego Afryce

(Jaunde, 19 marca 2009 r.)25

Potrzebna jest nowa teologia braterstwa, 
aby przezwyciężyć konflikty etniczne i egoizm

[…]
«Święta Maryjo, Matko Boża, Patronko Afryki, Ty wydałaś na świat praw-

dziwe światło, Jezusa Chrystusa. Dzięki swemu posłuszeństwu Ojcu i za sprawą 
łaski Ducha Świętego dałaś nam źródło naszego pojednania i naszej sprawiedli-
wości, Jezusa Chrystusa, który jest naszym pokojem i naszą radością. 

Matko czułości i mądrości, pokaż nam Jezusa, Twojego Syna i Syna Boga, 
podtrzymuj nas na drodze nawrócenia, aby Jezus sprawił, że zajaśnieje nad nami 
Jego chwała we wszystkich dziedzinach naszego życia osobistego, rodzinnego 
i społecznego.

Matko pełna miłosierdzia i sprawiedliwości, przez swe posłuszeństwo Du-
chowi Pocieszycielowi wyjednaj nam łaskę, jaką jest być świadkami zmartwych-
wstałego Pana, abyśmy stawali się coraz bardziej solą ziemi i światłem świata.

Matko Nieustającej Pomocy, Twojemu matczynemu wstawiennictwu po-
wierzamy przygotowanie i owoce II Synodu poświęconego Afryce.

Królowo Pokoju, módl się za nami! Pani Afryki, módl się za nami!». 

Spotkanie z mieszkańcami L’Aquili
(Abruzja, 28 kwietnia 2009 r.)26

Matko naszej nadziei, podaruj nam Twoje serce i oczy

[…]
Wzywam was teraz, drodzy bracia i siostry, byście zwrócili spojrzenia 

ku figurze Matki Bożej z Roio, czczonej w tak drogim wam sanktuarium, by 
powierzyć Jej, Naszej Pani od Krzyża, to miasto i inne miejscowości, które 
doznały trzęsienia ziemi. Jej, Madonnie z Roio, ofiaruję złotą różę, jako znak 
mojej modlitwy za was, polecając Jej macierzyńskiej i niebieskiej opiece wszystkie 
poszkodowane miejscowości. 

25 „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 5, 38.
26 „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 6, 11.


