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Rozważania przed modlitwą «Anioł Pański»
(Birmingham, 19 września 2010 r.)20

Nabożeństwo kard. Newmana do Maryi

Z radością przekazuję pozdrowienia mieszkańcom Sewilli, gdzie wczo-
raj odbyła się beatyfikacja m. Marii de la Purísima de la Cruz. Niech bł. Ma-
ria natchnie młode kobiety do naśladowania jej bezgranicznej miłości do Boga 
i bliźniego.

Gdy bł. John Henry Newman zamieszkał w Birminghamie, nazwał swój 
pierwszy dom «Maryvale». Założone przez niego oratorium jest poświęcone 
Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a uniwersytet katolicki Ir-
landii oddał pod opiekę Maryi Sedes Sapientiae. Żył swoją posługą kapłańską 
w duchu synowskiego nabożeństwa do Matki Bożej na różne sposoby. Gdy roz-
ważał Jej rolę w objawieniu się Bożego planu naszego zbawienia, wzruszenie 
podyktowało mu takie słowa: «Któż może opisać świętość i doskonałość Tej, 
która została wybrana na Matkę Chrystusa? Jakież posiadała dary, skoro zosta-
ła wybrana na jedyną na ziemi krewną Syna Bożego, jedyną, którą natura naka-
zywała Mu czcić i otaczać opieką; jedyną, której zadaniem było dać mu wiedzę 
i wychowanie, codziennie pouczać Go, gdy wzrastał w mądrości i latach?» (Pa-
rochial and Plain Sermons, II, 131-2). Właśnie z uwagi na tę obfitość darów ła-
ski czcimy Ją, a ze względu na bliskość z Boskim Synem w sposób naturalny do 
Niej się zwracamy o wstawiennictwo, przedstawiając własne potrzeby i potrze-
by całego świata. Słowami modlitwy Anioł Pański zwracamy się teraz do naszej 
Błogosławionej Matki i z serca powierzamy Jej nasze intencje. 

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»
(Palermo, 3 października 2010 r.)21

Wspólnoty chrześcijańskie winny akceptować 
i wspierać każdego człowieka

W obecnej chwili głębokiej jedności z Chrystusem, żywym i obecnym po-
śród nas i w nas, zwróćmy się w modlitwie do Jego i naszej Najświętszej Mat-
ki, Maryi Niepokalanej, jako kościelna rodzina. Sycylia jest bogata w sanktuaria 
maryjne, a znajdując się w tym miejscu, czuję w duchu, że jestem w centrum tej 
«sieci» pobożności, która łączy wszystkie miasta i wioski tej wyspy.

Pragnę zawierzyć Maryi Dziewicy cały lud Boży tej umiłowanej ziemi. 
Niech utwierdza rodziny w miłości i pracy wychowawczej, niech czyni życio-
dajnymi ziarna powołania, które Bóg rozsiewa obficie pośród młodych; niech 
natchnie odwagą w próbach, nadzieją w trudnościach, odnowionym zapałem 
w czynieniu dobra. Niech Matka Najświętsza pociesza chorych i wszystkich 

20 „L’Osservatore Romano” 31(2010) nr 11, 42.
21 „L’Osservatore Romano” 31(2010) nr 11, 51.
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cierpiących i pomaga wspólnotom chrześcijańskim dbać o to, by nikt w nich 
nie był odepchnięty lub nie cierpiał niedostatków, lecz by wszyscy, a szczegól-
nie najmniejsi i najsłabsi czuli się przyjęci i cenieni.

Maryja jest wzorem chrześcijańskiego życia. Proszę Ją przede wszystkim 
o to, by pomagała wam iść ochoczo i radośnie drogą świętości, śladami wie-
lu świetlanych świadków Chrystusa, synów sycylijskiej ziemi. W tym kontek-
ście pragnę przypomnieć, że w dniu dzisiejszym w Parmie jest beatyfikowana 
Anna Maria Adorni, która żyła w XIX w., była wzorową żoną i matką. Póź-
niej, gdy owdowiała, poświęciła się pełnieniu miłosierdzia względem kobiet 
w więzieniu i w trudnych sytuacjach. By im posługiwać, założyła dwa zgroma-
dzenia zakonne. Ponieważ matka Adorni stale się modliła, nazywano ją «ży-
wym różańcem». Pragnę na to zwrócić uwagę na początku października – mie-
siąca poświęconego różańcowi. Niech codzienne rozważanie tajemnic Chry-
stusa w zjednoczeniu z Maryją, Dziewicą modląca się, umacnia nas wszystkich 
w wierze, nadziei i miłości. 

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»
(Watykan, 10 października 2010 r.)22 

Chrześcijańskie świadectwo miłości i pokoju

[…] 
Październik jest nazywany miesiącem różańcowym. Jest to – by tak po-

wiedzieć – «duchowe zestrojenie», zważywszy że 7 października obchodzone 
jest liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Pozwól-
my, aby Maryja prowadziła nas w tej tradycyjnej i zawsze nowej modlitwie, 
tak dla Niej drogiej, gdyż wiedzie nas bezpośrednio do Jezusa, kontemplowa-
nego w Jego tajemnicach zbawienia: radosnych, światła, bolesnych i chwaleb-
nych. Za sługą Bożym Janem Pawłem II (por. list apostolski Rosarium Virginis 
Mariae) chciałbym przypomnieć, że różaniec jest modlitwą biblijną, całą osnu-
tą na Piśmie Świętym. Jest to modlitwa serca, podczas której powtarzanie słów 
«Zdrowaś Maryjo» kieruje myśl i uczucie ku Chrystusowi, by następnie zwró-
cić się z pełnym ufności błaganiem do Jego i naszej Matki. Jest to modlitwa, 
która pomaga rozważać Słowo Boże i przyjmować komunię eucharystyczną na 
wzór Maryi, która zachowywała w swoim sercu wszystko to, co Jezus czynił 
i mówił, a także Jego samego. 

Drodzy przyjaciele, wiemy, jak bardzo Dziewica Maryja jest kochana 
i czczona przez naszych braci i siostry na Bliskim Wschodzie. Wszyscy uciekają 
się do Niej jak do troskliwej Matki, bliskiej w każdym cierpieniu, i jako Gwiaz-
dy nadziei. […] 

22 „L’Osservatore Romano” 31(2010) nr 11, 20.
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