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którą Pan Jej ogłosił (por. Łk 1, 45. 48). Niech nas Ona prowadzi na wielko-
postnej drodze, abyśmy mogli wyzbyć się złudzenia samowystarczalności, aby-
śmy uznali, że potrzebujemy Boga, Jego miłosierdzia, i dzięki temu weszli do 
Jego królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

Rozważania przed modlitwą «Regina caeli»
(Floriana, 18 kwietnia 2010 r.)13

Proście Królową Rodzin o opiekę

Kiedy składacie dziękczynienie, kiedy chcecie się modlić w szczególnych 
intencjach i kiedy prosicie nieba o opiekę nad waszymi najbliższymi, zwraca-
cie się zazwyczaj do Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i naszej Matki. 
Wiem, że Maltańczycy otaczają szczególnym nabożeństwem Matkę Boga, co 
wyrażają z wielką żarliwością przed Matką Boga z Ta’ Pinu. Cieszę się, że mogę 
się modlić przed Jej wizerunkiem, z tej okazji specjalnie przywiezionym z Go-
zo. Cieszę się także, że mogę Jej ofiarować złotą różę na znak łączącej nas sy-
nowskiej miłości do Matki Bożej. Proszę was w sposób szczególny, byście mo-
dlili się do Niej jako do Królowej Rodzin, posługując się tytułem, który dodał 
do Litanii Loretańskiej mój umiłowany poprzednik Papież Jan Paweł II, wielo-
krotnie goszczony na tej ziemi. 

Rozważania przed modlitwą «Regina caeli» 
(Turyn, 2 maja 2010 r.)14

Uczmy się od Maryi rozpoznawać oblicze Boga

Na zakończenie tej uroczystej Mszy św. zwracamy się w modlitwie do Mat-
ki Najświętszej, głównej patronki Turynu, która jest czczona tutaj jako Matka 
Boża Pocieszycielka. Jej zawierzam wasze miasto i wszystkich mieszkańców. 
O Maryjo, czuwaj nad rodzinami i światem pracy; czuwaj nad tymi, którzy za-
gubili wiarę i nadzieję; pokrzepiaj chorych, więźniów i wszystkich cierpiących; 
Wspomożenie wiernych, wspieraj młodzież, starszych i osoby borykające się 
z trudnościami. Matko Kościoła, czuwaj nad tym, by pasterze i cała wspólnota 
wierzących byli w społeczeństwie «solą i światłem».

Dziewica Maryja bardziej niż ktokolwiek inny wpatrywała się w Boga 
w ludzkiej twarzy Jezusa. Widziała Go tuż po narodzinach, kiedy leżał w żło-
bie, zawinięty w pieluszki; widziała Go zaraz po śmierci, gdy po zdjęciu z krzy-
ża został zawinięty w prześcieradło i złożony w grobie. W Jej wnętrzu zapisał się 
obraz umęczonego Syna; ale później ten wizerunek przemieniło światło zmar-
twychwstania. I tak Maryja przechowuje w sercu tajemnicę oblicza Chrystusa, 

13 „L’Osservatore Romano” 31(2010) nr 6, 12.
14 „L’Osservatore Romano” 31(2010) nr 7, 34.
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