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Przesłanie z okazji XV sesji publicznej Akademii Papieskich
(Rzym, 15 grudnia 2010 r.)1

Niech praca uczonych i artystów odzwierciedla wielkość 
oraz piękno naszej chrześcijańskiej nadziei

[…] 
XV sesja publiczna została przygotowana przez Międzynarodową Papieską 

Akademię Maryjną i przez Papieską Akademię Niepokalanej, które bardzo sto-
sownie zadecydowały, że w czasie tego uroczystego zgromadzenia będzie upa-
miętniona 60. rocznica ogłoszenia dogmatu o wniebowzięciu Maryi, propo-
nując temat: «Wniebowzięcie Maryi znakiem otuchy i niezachwianej nadziei». 
W istocie 1 listopada 1950 r., podczas pamiętnego Roku jubileuszowego, czci-
godny Pius XII, promulgując konstytucję apostolską Munificentissimus Deus, 
ogłosił uroczyście ten dogmat na placu św. Piotra. Kilka lat wcześniej, w 1946 r., 
o. Carlo Balić OFM założył Międzynarodową Akademię Maryjną, właśnie z my-
ślą o wspieraniu i koordynowaniu ruchu asumpcjonistycznego. 

Pius XII pragnął owym uroczystym aktem wskazać, nie tylko katolikom, 
ale również wszystkim ludziom dobrej woli – w trudnym i delikatnym okresie 
historycznym po zakończeniu II wojny światowej – na nadzwyczajną postać Ma-
ryi jako model i wzór nowej ludzkości odkupionej przez Chrystusa: «Należy 
się (…) spodziewać – pisał – że ci, którzy rozważają chwalebny przykład Ma-
ryi, będą się przekonywali coraz więcej, ile jest warte życie ludzkie (…) i (…) 
niechaj w ten okazały sposób oczom wszystkich jawi się w pełnym świetle, jak 
wzniosły jest kres przeznaczenia naszej duszy i ciała. Oby wreszcie wiara w cie-
lesne Wniebowzięcie Maryi uczyniła mocniejszą i żywszą wiarę w nasze zmar-
twychwstanie (Munificentissimus Deus: AAS 42, 1950, 753-771). Uważam, 
że te życzenia są jak najbardziej aktualne, i ja także zachęcam was wszystkich 
do poddania się przewodnictwu Maryi, abyście się stali głosicielami i świadka-
mi nadziei, jaka płynie z kontemplacji tajemnic Chrystusa, który umarł i zmar-
twychwstał dla naszego zbawienia. 

Maryja bowiem, jak poucza Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycz-
nej Lumen gentium, jest znakiem niezawodnej nadziei i otuchy dla ludu Boże-
go pielgrzymującego w historii: «Jak w niebie Matka Jezusa doznaje już chwa-
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  * Wybór najważniejszych wypowiedzi Benedykta XVI na temat Matki Bożej (styczeń-
grudzień 2010).

  1 „L’Osservatore Romano” 32(2010) nr 2, 33-34.


