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nauczyli nas wielu rzeczy. Dotarli do szczegółów Pisma Świętego, dziejów zba-
wienia, ale nie zdołali dostrzec samej tajemnicy, prawdziwego sedna. (...) Isto-
ta rzeczy pozostała ukryta! Są natomiast również w naszych czasach malucz-
cy, którzy poznali tę tajemnicę. Myślimy o św. Bernadetcie Soubirous; św. Te-
resie z Lisieux i jej nowym odczytywaniu Biblii, ‘nienaukowym’, ale docierają-
cym do serca Pisma Świętego» (homilia podczas Mszy św. dla członków Mię-
dzynarodowej Komisji Teologicznej, 1 grudnia 2009 r.). […]

SALUTATIONEM „ANGELUS DOMINI” 
(VEL „REGINA CAELI”) 

UNA CUM SUMMO PONTIFICE RECITANTIBUS 

Modlitwa maryjna z papieżem
(14 lutego 2010 r.)12 

Ewangelia odpowiada pozytywnie 
na ludzkie pragnienie sprawiedliwości 

Rok liturgiczny jest wielką drogą wiary, którą Kościół przebywa zawsze 
pod przewodnictwem Dziewiczej Matki Maryi. W tym roku w niedziele okresu 
zwykłego wędrówce tej towarzyszą czytania z Ewangelii św. Łukasza, która dziś 
prowadzi nas na «równinę» (por. Łk 6, 17), gdzie Jezus zatrzymał się z Dwuna-
stoma i gdzie zgromadzili się licznie uczniowie i mnóstwo ludzi przybyłych z róż-
nych stron, aby Go słuchać. W takim kontekście przedstawione jest głoszenie 
«błogosławieństw» (Łk 6, 20-26; por. Mt 5, 1-12). Jezus, podniósłszy oczy na 
swoich uczniów, mówił: «Błogosławieni [jesteście], ubodzy, (…) błogosławieni, 
którzy teraz głodujecie, (…) błogosławieni, którzy teraz płaczecie, (…) błogo-
sławieni jesteście, gdy ludzie (…) odrzucą z pogardą wasze imię» z mojego po-
wodu. Dlaczego ogłasza ich błogosławionymi? Ponieważ Boża sprawiedliwość 
sprawi, że będą nasyceni, radośni, uzyskają zadośćuczynienie za wszelkie fał-
szywe oskarżenia, jednym słowem, ponieważ już teraz przyjmuje ich do swego 
królestwa. Fundamentem błogosławieństw jest Boża sprawiedliwość, która wy-
wyższa niesłusznie poniżonych, a poniża wywyższających się (por. Łk 14, 11). 
Ewangelista Łukasz, istotnie, po czterech «błogosławieństwach» dodaje cztery 
przestrogi: «Biada, wam, bogaczom, (…) biada wam, którzy teraz jesteście syci, 
(…) biada wam, którzy się teraz śmiejecie» i «biada wam, gdy wszyscy ludzie 
chwalić was będą», gdyż, jak twierdzi Jezus, sytuacja się odwróci i ostatni sta-
ną się pierwszymi, a pierwsi ostatnimi (por. Łk 13, 30). […]

Drodzy przyjaciele, zwróćmy się teraz do Dziewicy Maryi. Wszystkie po-
kolenia nazywają Ją «błogosławioną», ponieważ uwierzyła w dobrą nowinę, 

12 „L’Osservatore Romano” 31(2010) nr 5, 53-54.
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