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Kościoła niech wam pomaga zawsze troszczyć się o jedność Kościoła i zaanga-
żowanie misyjne. Niech wspiera kapłanów w ich posłudze, niech pomaga ro-
dzicom i nauczycielom w wykonywaniu zadań wychowawczych, niech pocie-
sza chorych i cierpiących, niech zachowuje w młodych ludziach dusze czyste 
i wspaniałomyślne. Wzywajmy wstawiennictwa Maryi także w sprawach naj-
poważniejszych problemów społecznych na tej ziemi i w całej Kalabrii, szcze-
gólnie dotyczących pracy, młodzieży i troski o osoby niepełnosprawne, któ-
re wymagają coraz większej uwagi ze strony wszystkich, zwłaszcza instytucji. 
W jedności z waszymi biskupami wzywam zwłaszcza was, wierni świeccy, aby 
nie zabrakło waszego kompetentnego i odpowiedzialnego wkładu w budowa-
nie dobra wspólnego.

 Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 
po Mszy św. na stadionie w Kotonu 

(Benin, 20 listopada 2011 r.)15

Módlmy się do Maryi za Afrykę i cały świat

Na zakończenie tej uroczystej liturgii eucharystycznej, zjednoczeni przez 
Chrystusa, zwracamy się z ufnością do Jego Matki w modlitwie Anioła Pański. 
Po przekazaniu wam adhortacji apostolskiej Africae munus pragnę nowy etap 
otwierający się przed Kościołem na tym kontynencie powierzyć Maryi Dziewi-
cy, Pani Afryki, aby miała w swojej opiece przyszłość ewangelizacji całej Afryki, 
a zwłaszcza na ziemi benińskiej. 

Maryja z radością przyjęła wezwanie Pana, aby stać się Matką Jezusa. Niech 
nas uczy odpowiadania na misję, jaką Bóg nam dziś powierza! Maryja jest ko-
bietą z naszej ziemi, która otrzymała przywilej wydania na świat Zbawiciela 
świata. Któż lepiej niż Ona zna wartość i piękno życia ludzkiego? Niech nigdy 
nie ustaje nasz zachwyt nad darem życia! Któż lepiej niż Ona zna nasze potrze-
by, mężczyzn i kobiet pielgrzymujących jeszcze na ziemi? Zjednoczona ze swym 
ukrzyżowanym synem u stóp krzyża, jest Ona Matką nadziei. Ta nadzieja po-
zwala nam żyć na co dzień z mocą, którą daje prawda ukazana przez Jezusa.

Drodzy bracia i siostry z Afryki, ziemi gościnnej dla Świętej rodziny, nadal 
kultywujcie chrześcijańskie wartości rodzinne. Gdy wiele rodzin jest podzielo-
nych, wygnanych, pogrążonych w żałobie z powodu niekończących się konflik-
tów, bądźcie twórcami pojednania i nadziei. Obyście zawsze trwali w radości 
wraz z Maryją Dziewicą, śpiewającą Magnificat. Niech ta radość będzie w ser-
cu waszych rodzin i waszych krajów!

Słowami modlitwy Anioł Pański zwracamy się teraz do naszej ukochanej 
Matki. Powierzmy Jej intencje, które nosimy w naszych sercach, i módlmy się 
do Niej za Afrykę i cały świat. 

15 „L’Osservatore Romano” 33(2012) nr 1, 22-23.
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