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Rozważania przed modlitwą «Anioł Pański» 
(Fryburg, 25 września 2011 r.)13

Maryja jest błogosławiona, ponieważ uwierzyła 

Zakończmy tę uroczystą Mszę św. wspólną modlitwą Anioł Pański. Przy-
pomina nam ona wciąż na nowo o historycznym początku naszego zbawienia. 
Archanioł Gabriel przedstawia Najświętszej Maryi Pannie Boży plan zbawie-
nia, zgodnie z którym ma Ona zostać Matką Odkupiciela. Maryja jest poruszo-
na. Ale Anioł Pański kieruje do Niej słowa otuchy: «Nie bój się, Maryjo, zna-
lazłaś bowiem łaskę u Boga». Tak więc Maryja może powiedzieć swoje wiel-
kie «tak». Owo «tak», zgoda na to, aby być służebnicą Pana, jest ufnym zaak-
ceptowaniem planu Boga i naszego zbawienia. Wypowiada też Ona ostatecz-
nie «tak» wobec nas wszystkich, którzy zostaliśmy Jej powierzeni pod krzyżem 
jako dzieci (por. J 19, 27). Nigdy nie odstępuje od tej obietnicy. Właśnie dla-
tego mówi się, że Ona jest szczęśliwa, wręcz błogosławiona, ponieważ uwie-
rzyła, że spełniają się słowa powiedziane Jej od Pana (por. Łk 1, 45). Modląc 
się teraz tym pozdrowieniem anielskim, możemy włączyć się w owo «tak» Ma-
ryi i ufnie przyjąć piękno Bożego planu i opatrzności, jakie Pan w swojej łaska-
wości przewidział dla nas. Wówczas także w naszym życiu miłość Boga stanie 
się – że tak powiem – ciałem, będzie coraz bardziej nabierać kształtów. Pośród 
wszelkich trosk nie musimy się lękać. Bóg jest dobry. Jednocześnie możemy od-
czuwać, że wspiera nas wspólnota wielu wiernych, którzy teraz, w tej godzi-
nie modlą się wraz z nami na całym świecie za pośrednictwem radia i telewi-
zji, odmawiając modlitwę Anioł Pański. 

Modlitwa maryjna z papieżem 
(Lamezia Terme, 9 października 2011 r.)14

Maryi Matce Kościoła zawierzam waszą wspólnotę diecezjalną

Zbliżając się do zakończenia naszej celebracji eucharystycznej, z synowskim 
nabożeństwem zwracamy się do Maryi Panny, którą w tym miesiącu – w paź-
dzierniku – czcimy w szczególności pod tytułem Królowej Różańca Świętego. 
Wiem, że na waszej ziemi jest wiele sanktuariów maryjnych, i cieszy mnie to, 
że tu, w Kalabrii, żywa jest pobożność ludowa. Zachęcam was do nieustan-
nego jej praktykowania w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II, Stoli-
cy Apostolskiej i waszych pasterzy. Maryi gorąco powierzam waszą wspólnotę 
diecezjalną, aby postępowała zjednoczona w wierze, nadziei i miłości. Matka 

13 „L’Osservatore Romano” 32(2011) nr 12, 37.
14 „L’Osservatore Romano” 33(2012) nr 1, 50.
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