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relacje w naszych parafiach, w naszych wspólnotach? Czy odnosimy się do sie-
bie jak bracia i siostry? Czy też się osądzamy, obmawiamy jedni drugich, pie-
lęgnujemy każdy swój «ogródek», czy też dbamy jedni o drugich? To są pyta-
nia o miłość bliźniego!

3. I krótko ostatni aspekt: Maryja jako wzór jedności z Chrystusem. Ży-
cie Najświętszej Maryi Panny było życiem kobiety z Jej ludu: Maryja modliła 
się, pracowała, chodziła do synagogi... Lecz każda czynność była zawsze wy-
konywana w doskonałej jedności z Jezusem. To zjednoczenie osiąga swój szczyt 
na Kalwarii: tu Maryja jednoczy się z Synem w męczeństwie serca i w ofiaro-
waniu życia Ojcu za zbawienie ludzkości. Matka Boża utożsamiła się z bólem 
Syna i z Nim przyjęła wolę Ojca, w duchu posłuszeństwa, które przynosi owo-
ce, które daje prawdziwe zwycięstwo nad złem i nad śmiercią.

Bardzo piękne jest to, czego uczy nas Maryja: trwać zawsze w zjednocze-
niu z Jezusem. Możemy zadać sobie pytanie: czy przypominamy sobie o Jezu-
sie tylko wtedy, gdy coś jest nie tak i czegoś potrzebujemy, czy też nasza re-
lacja jest stała, nasza przyjaźń głęboka, również wtedy, gdy trzeba iść za Nim 
drogą krzyża?

Prośmy Pana, by dał nam swoją łaskę, swoją siłę, aby w naszym życiu 
i w życiu każdej wspólnoty kościelnej odzwierciedlał się wzór Maryi, Matki 
Kościoła. Amen!

Audiencja generalna 
Przesłanie do Ameryki z okazji święta Matki Bożej z Guadalupe
(Watykan, 11 grudnia 2013 r.)18

Codzienny Sąd Ostateczny 

Jutro przypada święto Matki Bożej z Guadalupe, Patronki całej Ameryki. 
Korzystam z tej okazji, by pozdrowić braci i siostry na tym kontynencie, a czy-
niąc to, myślę o Dziewicy z Tepeyac.

Kiedy ukazała się Ona św. Juanowi Diego, miała twarz Metyski, a Jej sza-
ty pełne były symboli związanych z kulturą tubylczą. Na wzór Jezusa Maryja 
jest przy swoich dzieciach, jako troskliwa matka towarzyszy im w drodze, dzieli 
radości i nadzieje, cierpienia i niepokoje ludu Bożego, w którego skład mają 
wejść wszystkie ludy ziemi.

Pojawienie się wizerunku Dziewicy na tilma [płaszczu] Juana Diego było 
profetycznym znakiem objęcia, objęcia, którym Maryja przygarniała do siebie 
wszystkich mieszkańców rozległych obszarów Ameryki, tych, którzy już się tam 
znajdowali, i tych, którzy mieli przybyć później.

Ten uścisk Maryi wskazał drogę, która od zawsze cechowała Amerykę: 
jest ona ziemią, gdzie mogą żyć wspólnie różne ludy, ziemią, która potrafi sza-
nować ludzkie życie we wszystkich jego fazach, od łona matki do starości, po-

18 „L’Osservatore Romano” 35(2014) nr 1, 49.
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trafi przyjmować emigrantów, a także ludzi ubogich i zepchniętych na margi-
nes we wszystkich epokach. Ameryka jest ziemią wielkoduszną.

Takie jest przesłanie Matki Bożej z Guadalupe i jest to również moje prze-
słanie, przesłanie Kościoła. Zachęcam wszystkich mieszkańców kontynentu ame-
rykańskiego, by ich ramiona zawsze były otwarte jak ramiona Najświętszej Ma-
ryi Panny, z miłością i czułością.

Modlę się za was wszystkich, drodzy bracia i siostry z całej Ameryki, a wy 
również módlcie się za mnie. Niech radość Ewangelii będzie zawsze w waszych 
sercach! Niech Pan was błogosławi i niech wam towarzyszy Najświętsza Ma-
ryja Panna.

SALUTATIONEM “ANGELUS DOMINI” 
(VEL “REGINA CAELI”) 

UNA CUM SUMMO PONTIFICE RECITANTIBUS 

Rozważanie przed modlitwą «Regina Caeli» 
(Watykan, 28 kwietnia 2013 r.)19

Maryja uczy nas, co znaczy żyć w Duchu Świętym

Zanim zakończymy tę Mszę św., chciałbym zawierzyć Matce Bożej tych, 
którzy otrzymali sakrament bierzmowania, i was wszystkich. Maryja Panna uczy 
nas, co znaczy żyć w Duchu Świętym i co znaczy przyjąć nowość Boga w na-
szym życiu. Poczęła Ona Jezusa za sprawą Ducha Świętego, i każdy chrześcija-
nin, każdy z nas jest wezwany do przyjęcia Słowa Bożego, do przyjęcia Jezusa 
w swoim wnętrzu, a potem niesienia Go wszystkim. Maryja wzywała Ducha 
Świętego wraz z apostołami w Wieczerniku: my także za każdym razem, kiedy 
gromadzimy się na modlitwie, jesteśmy umacniani duchową obecnością Matki 
Jezusa, abyśmy mogli otrzymać dar Ducha i mieć siłę do dawania świadectwa 
o Jezusie zmartwychwstałym. Mówię to szczególnie do was, którzy otrzymali-
ście dzisiaj sakrament bierzmowania: niech Maryja pomaga wam bacznie słu-
chać tego, czego domaga się od was Pan, i zawsze żyć i podążać zgodnie z Du-
chem Świętym!

Chciałbym także serdecznie powitać wszystkich obecnych pielgrzymów, 
przybyłych z wielu krajów. Witam szczególnie młodzież, przygotowującą się do 
bierzmowania, dużą grupę prowadzoną przez Siostry Miłosierdzia, wiernych 
z niektórych polskich parafii oraz z Bisignano, jak również Katholische Akade-
mische Verbindung Capitolina.

19 „L’Osservatore Romano” 34(2013) nr 6, 48.
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