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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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