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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.
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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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