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że wartością ludzką, i należy go wprowadzać w sferze społecznej i politycznej, 
lecz zakorzeniony jest w tajemnicy Chrystusa (por. Sobór Watykański II, Gau-
dium et spes, 77-90). […] 

W czasie tej celebracji eucharystycznej mamy przed oczami, wystawio-
ny ku naszej czci, wizerunek Matki Bożej z sanktuarium Sacro Monte w Vig-
giano, bardzo drogiej ludności Bazylikaty. Maryja Dziewica daje nam swoje-
go Syna, ukazuje nam oblicze swojego Syna, Księcia Pokoju; niech nam poma-
ga Ona pozostawać w blasku tego oblicza, które rozpromienia się nad nami 
(por. Lb 6, 25), abyśmy mogli odkryć na nowo całą troskliwość Boga Ojca; 
niech Ona wspiera nas w modlitwie do Ducha Świętego, aby odnowił oblicze 
ziemi i przemienił serca, sprawiając, by zmiękły w obliczu rozbrajającej dobro-
ci Dziecięcia, które narodziło się dla nas. Niech Matka Boża towarzyszy nam 
w tym nowym roku; niech wyjednuje dla nas i dla całego świata upragniony 
dar pokoju. Amen.

Homilia podczas Nieszporów w święto Ofiarowania Pańskiego 
(Rzym, 2 lutego 2011 r.)2

Życie konsekrowane świadectwem umiłowania Ewangelii

[…] O Maryjo, Matko Kościoła, 
Tobie zawierzam wszystkich konsekrowanych, 
abyś wyjednała im pełnię Bożego światła: 
niech żyją słuchając Słowa Bożego, 
pokornie naśladując Jezusa, 
Twojego Syna i naszego Pana, 
przyjmując nawiedzenie Ducha Świętego, 
w codziennej radości magnificat, 
tak aby Kościół był budowany 
przez świętość życia
 tych Twoich synów i córek, 
wiernych przykazaniu miłości. Amen. 

«Lectio divina» w Rzymskim Wyższym Seminarium Duchownym 
(4 marca 2011 r.)3

 
Chrześcijańska miłość jest więzią, która wyzwala

[…] Mówiłem o powołaniu pierwszych apostołów, ale przy słowie «powo-
łanie» pomyślmy o Matce każdego powołania, o Najświętszej Maryi, wybranej, 

  2 „L’Osservatore Romano” 32(2011) nr 3, 28.
  3 „L’Osservatore Romano” 32(2011) nr 4, 19.
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