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A teraz módlmy się:
Maryjo, Matko nasza umiłowana!
Ty, która stoisz koło naszych krzyży, 
jak stałaś przy krzyżu Jezusa, 
umacniaj naszą wiarę, byśmy, mimo wielkiego bólu, 
nie spuszczali wzroku z oblicza Chrystusa, 
w którym w skrajnym cierpieniu krzyża 
objawiła się bezgraniczna i czysta miłość Boga. 
Matko naszej nadziei, podaruj nam Twoje oczy, 
byśmy poprzez cierpienie i śmierć 
widzieli światło zmartwychwstania; 
podaruj nam Twoje serce, 
byśmy także w chwilach próby 
nie przestawali miłować i służyć. 
O Maryjo, Madonno z Roio, 
Nasza Pani od Krzyża, módl się za nami!

Wizyta w szpitalu dziecięcym Caritasu 
(Betlejem, 13 maja 2009 r.)27

Szpital oazą spokoju dla bezdomnych

W dzisiejsze święto Matki Bożej Fatimskiej chciałbym na koniec poprosić 
o wstawiennictwo Maryję, gdy będę udzielał apostolskiego błogosławieństwa 
dzieciom i wam wszystkim. Módlmy się:

Maryjo, Uzdrowienie Chorych, 
Ucieczko Grzeszników, Matko Odkupiciela
– dołączamy do licznych pokoleń tych, 
którzy nazywali Cię Błogosławioną. 
Wysłuchaj Twoich dzieci, 
kiedy wzywają Twojego imienia. 
Trojgu dzieciom z Fatimy obiecałaś: 
«Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje». 
Niech tak się stanie! 
Niech miłość zatriumfuje nad nienawiścią, 
solidarność nad podziałami, 
a pokój nad wszelkimi formami przemocy! 
Niech Twoja miłość do Syna nauczy nas 
kochać Boga całym sercem i całą duszą, 
ze wszystkich sił. 

27 „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 7-8, 36.
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Niech Bóg Wszechmogący okaże nam 
swoje miłosierdzie, umocni nas swoją siłą 
i nasyci wszelkim dobrem (por. Łk 1, 46-56). 
Prosimy Twego Syna Jezusa, 
by błogosławił te dzieci 
i wszystkie dzieci, które cierpią na całym świecie. 
Oby mogły się cieszyć zdrowiem ciała, 
siłą umysłu i pokojem duszy. 
Ale przede wszystkim – niech wiedzą, 
że są kochane miłością, która nie zna granic 
ani kresu, miłością Chrystusa, 
przewyższającą wszelką wiedzę (por. Ef 3, 19). 
Amen.

Modlitwa w sanktuarium «Madonny Della Quercia» 
(Viterbo, 6 września 2009 r.)28

Królowo pokoju, wyjednaj dar zgody dla narodów i całej ludzkości

A teraz proszę was, byście się przyłączyły do mojej modlitwy, w której 
będziemy prosić Maryję o macierzyńską opiekę nad wspólnotą diecezjalną 
i mieszkańcami tej ziemi, bogatej w religijne i kulturowe tradycje.

Najświętsza Dziewico, Madonno della Quercia,
Patronko diecezji Viterbo,
zgromadzeni w Twoim sanktuarium,
kierujemy do Ciebie błagalną i ufną modlitwę:
czuwaj nad Następcą Piotra i Kościołem
powierzonym jego pieczy;
czuwaj nad tą wspólnotą diecezjalną i jej pasterzami,
nad Włochami, Europą i innymi kontynentami.
Królowo Pokoju, wyjednaj dar zgody i pokoju
dla narodów i całej ludzkości.

Dziewico posłuszna, Matko Chrystusa,
która, przyjmując pełnym uległości «tak»
zwiastowanie Anioła,
stałaś się Matką Wszechmogącego,
pomagaj wszystkim Twoim dzieciom
w akceptowaniu planów, które Ojciec niebieski 

28 „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 11-12, 29-30.


