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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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