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Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 
(1 stycznia 2011 r.)10

Cały Kościół modli się do Boga o dar pokoju

Podczas tego pierwszego spotkania na modlitwie Anioł Pański w 2011 r. 
kieruję do wszystkich życzenia pokoju i dobra, zawierzając je wstawiennictwu 
Najświętszej Maryi, którą dziś czcimy jako Świętą Bożą Rodzicielkę. Na po-
czątku nowego roku lud chrześcijański gromadzi się duchowo przed betlejem-
ską grotą, gdzie Maryja Panna urodziła Jezusa. Prosimy Matkę Bożą o błogosła-
wieństwo, a Ona nam błogosławi, ukazując swego Syna: On sam jest w istocie 
Błogosławieństwem. Dając nam Jezusa, Bóg dał nam wszystko: swoją miłość, 
swoje życie, światło prawdy, odpuszczenie grzechów, dał nam pokój. To praw-
da, Jezus Chrystus jest naszym pokojem (por. Ef 2, 14). Przyniósł On na świat 
ziarno miłości i pokoju, mocniejsze od ziarna nienawiści i przemocy; mocniej-
sze, ponieważ Imię Jezus przewyższa wszelkie inne imię, zawiera całą moc Bożą, 
jak zapowiadał prorok Micheasz: «A ty, Betlejem (...) Z ciebie wyjdzie dla mnie 
Ten, który będzie władał (...) Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w ma-
jestacie imienia Pana, Boga swego (...) Ten będzie pokojem» (5, 1-4).

Z tego powodu przed ikoną Matki Dziewicy Kościół w tym dniu modli 
się do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa o dar pokoju: jest to Świato-
wy Dzień Pokoju, właściwa okazja, aby wspólnie zastanowić się nad głównymi 
wyzwaniami, jakie nasze czasy stawiają przed ludzkością. Jednym z nich, dzi-
siaj dramatycznie pilnym, jest wolność religijna. Dlatego w tym roku poświę-
ciłem swoje orędzie zagadnieniu: «Wolność religijna drogą do pokoju». Obser-
wujemy obecnie dwie przeciwstawne, skrajne tendencje, obydwie negatywne: 
z jednej strony sekularyzm, który często podstępnie marginalizuje religię, aby 
ją ograniczyć do sfery prywatnej; z drugiej zaś fundamentalizm, który, przeciw-
nie, chciałby ją narzucić wszystkim ludziom siłą. W rzeczywistości «Bóg wzy-
wa do siebie ludzkość przez zamysł miłości, który obejmując całą osobę w jej 
wymiarze naturalnym i duchowym, wymaga, by nań odpowiedzieć w sposób 
wolny i odpowiedzialny, całym sercem i całym swoim jestestwem, indywidual-
nie i wspólnotowo» (Orędzie, 8). Tam gdzie faktycznie uznaje się wolność reli-
gijną, godność osoby ludzkiej jest szanowana u samych swych podstaw, a przez 
szczere poszukiwanie prawdy i dobra umacnia się świadomość moralna oraz 
instytucje i współżycie obywatelskie (por. tamże, 5). Z tego względu wolność 
religijna jest właściwą drogą do budowania pokoju.

10 „L’Osservatore Romano” 32(2011) nr 2, 23-24.
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Drodzy przyjaciele, skierujmy na nowo spojrzenie na Jezusa, który znajdu-
je się w ramionach Maryi, swej Matki. Wpatrując się w Niego, «Księcia Poko-
ju» (Iz 9, 5), zdajemy sobie sprawę, że pokój nie może być osiągnięty na dro-
dze zbrojnej, nie prowadzi do niego potęga gospodarcza, polityczna, kulturo-
wa czy medialna. Pokój jest dziełem sumień otwierających się na prawdę i mi-
łość. Niech Bóg pomaga nam czynić postępy na tej drodze w nowym roku, 
który nam daje. 

Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli» 
(Mestre, 8 maja 2011 r.)11 

W Maryi odbija się oblicze Zmartwychwstałego 

Kończąc tę uroczystą celebrację eucharystyczną skierujmy wzrok na Ma-
ryję, Regina Caeli. O świcie Paschy stała się Ona Matką Zmartwychwstałego, 
a Jej więź z Nim jest tak głęboka, że tam, gdzie jest Syn, nie może zabraknąć 
Matki. Ileż sanktuariów, kościołów i kaplic poświęconych jest Maryi na tych 
waszych ziemiach, będących darem Boga i znakiem Jego piękna! W Niej odbija 
się jaśniejące oblicze Chrystusa. Jeśli pokornie idziemy za Nią, Dziewica prowa-
dzi nas do Niego. W tych dniach okresu wielkanocnego pozwólmy się zdobyć 
Chrystusowi zmartwychwstałemu. W Nim ma swój początek nowy świat mi-
łości i pokoju, którego głęboko pragnie każde ludzkie serce. Niech Pan sprawi, 
abyście wy, mieszkańcy tych ziem, mających długą historię chrześcijańską, żyli 
Ewangelią na wzór pierwotnego Kościoła, w którym «jeden duch i jedno serce 
ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli» (Dz 4, 32). Prośmy Najświętszą Mary-
ję Pannę, która wspierała pierwszych świadków swego Syna w głoszeniu Do-
brej Nowiny, aby wspierała również dzisiaj kapłanów w ich apostolskim tru-
dzie, aby czyniła owocnym świadectwo zakonników i zakonnic; aby umacnia-
ła rodziców w codziennym obowiązku pierwszego przekazywania wiary dzie-
ciom; aby oświecała drogę młodych, by ufnie szli drogą wytyczoną przez wia-
rę rodziców; aby napełniała niezłomną nadzieją serca osób starszych; aby swo-
ją bliskością dodawała otuchy chorym i wszystkim cierpiącym; aby umacnia-
ła w działaniu licznych świeckich, którzy czynnie współpracują na rzecz nowej 
ewangelizacji, w parafiach, w stowarzyszeniach, takich jak skauci, Akcja Kato-
licka, mocno zakorzeniona i obecna na tych ziemiach, w ruchach, które w róż-
norodności swych charyzmatów i form działalności są znakiem bogactwa tkan-
ki kościelnej – mam na myśli takie ruchy jak Focolari, Comunione e Liberazio-
ne lub Droga Neokatechumenalna, by wspomnieć tylko niektóre.

Wszystkich zachęcam do pracy w duchu prawdziwej wspólnoty w tej wiel-
kiej winnicy, do której Pan nas posłał. Maryjo, Matko Zmartwychwstałego i Ko-
ścioła, módl się za nami!

11 „L’Osservatore Romano” 32(2011) nr 6, 26.
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