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Rozważanie przed modlitwą «Regina Caeli» 
(Watykan, 5 maja 2013 r.)20

Duchowa obecność Maryi pośród nas

W tej chwili głębokiej jedności w Chrystusie odczuwamy także żywą obec-
ność duchową Dziewicy Maryi pośród nas. To obecność matczyna, rodzinna, 
szczególnie dla was, którzy należycie do bractw. Miłość do Matki Bożej jest jed-
ną z cech pobożności ludowej, która powinna być doceniana i dobrze ukierun-
kowana. Dlatego zachęcam was do rozważania ostatniego rozdziału Konstytu-
cji o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego II, który mówi właśnie 
o Maryi związanej z tajemnicą Chrystusa i Kościoła. Jest tam stwierdzenie, że 
Maryja «postępowała naprzód w pielgrzymce wiary» (n. 58). Drodzy przyja-
ciele, w Roku Wiary pozostawiam wam tę ikonę Maryi pielgrzymującej, która 
idzie za swym Synem Jezusem i poprzedza nas wszystkich na drodze wiary.

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 
(Watykan, 26 maja 2013 r.)21

Jezus idzie z nami

[…]
Powierzmy nasze uwielbienie w ręce Dziewicy Maryi. Ona, najpokorniej-

sza ze wszystkich stworzeń, dzięki Chrystusowi osiągnęła już cel ziemskiej piel-
grzymki: przebywa już w chwale Trójcy. Dlatego Maryja, nasza Matka, jaśnieje 
dla nas jako znak pewnej nadziei. Jest Matką nadziei; w naszej wędrówce, na 
naszej drodze Ona jest Matką nadziei. Jest Matką, która nas pociesza, Matką 
pocieszenia i Matką, która towarzyszy nam w drodze. Teraz wszyscy razem mó-
dlmy się do Maryi, naszej Matki, która towarzyszy nam w wędrówce...

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»
(Copacabana, 28 lipca 2013 r.)22

W 2016 r. Światowy Dzień Młodzieży 
odbędzie się w Krakowie

 
Na zakończenie tej Eucharystii, przez którą wznieśliśmy do Boga nasz 

hymn chwały i wdzięczności za wszystkie łaski otrzymane podczas tego Świa-
towego Dnia Młodzieży, chciałbym podziękować jeszcze abp. Oraniemu Tem-

20 „L’Osservatore Romano” 34(2013) nr 7, 52. 
21 „L’Osservatore Romano” 34(2013) nr 7, 54.
22 „L’Osservatore Romano” 34(2013) nr 8-9, 19.
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peście i kard. Stanisławowi Ryłce za skierowane do mnie słowa. Dziękuję rów-
nież wam, drodzy młodzi, za wszystkie radości, jakich dostarczyliście mi w tych 
dniach. Dziękuję! Każdy z was jest w moim sercu! Teraz kierujemy nasze spoj-
rzenie ku niebieskiej Matce, Najświętszej Maryi Pannie. W tych dniach Jezus 
usilnie wzywał was, abyście byli Jego uczniami-misjonarzami. Słuchaliście gło-
su Dobrego Pasterza, który was wzywał po imieniu, i rozpoznaliście głos, któ-
ry was wołał (por. J 10, 4). Czyż nie jest prawdą, że w tym głosie, rozbrzmie-
wającym w waszych sercach, odczuliście czułość miłości Boga? Że doświadczy-
liście piękna postępowania za Chrystusem, razem, w Kościele? Że zrozumie-
liście lepiej, iż Ewangelia jest odpowiedzią na pragnienie życia jeszcze pełniej-
szego? (por. J 10, 10). Czy to prawda?

Niepokalana Dziewica wstawia się za nami w niebie jak dobra matka, któ-
ra strzeże swoich dzieci. Niech Maryja poprzez swoje życie uczy nas, co znaczy 
być uczniem-misjonarzem. Za każdym razem, kiedy odmawiamy Anioł Pański, 
wspominamy wydarzenie, które na zawsze zmieniło historię ludzkości. Kiedy 
anioł Gabriel zwiastował Maryi, że zostanie Matką Jezusa, Zbawiciela, Ona 
nie rozumiejąc nawet pełnego znaczenia tego powołania, zaufała Bogu, i od-
powiedziała: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twe-
go!» (Łk 1, 38). A co zrobiła zaraz potem? Otrzymawszy łaskę bycia Matką Sło-
wa Wcielonego, nie zatrzymała tego daru dla siebie. Poczuła się odpowiedzial-
na i wyruszyła, wyszła ze swojego domu i udała się w pośpiechu, aby wesprzeć 
swoją krewną Elżbietę, która potrzebowała pomocy (por. Łk 1, 38-39). Uczy-
niła gest miłości, miłosierdzia, konkretnej służby, niosąc Jezusa, którego miała 
w swym łonie. A uczyniła to pośpiesznie!

Oto, drodzy przyjaciele, nasz wzór. Ta, która otrzymała od Boga najcen-
niejszy dar, w pierwszym odruchu, odpowiadając na niego, wyrusza w drogę, 
aby służyć i nieść Jezusa. Prośmy Matkę Bożą, aby pomagała również nam da-
wać radość Chrystusa członkom naszych rodzin, naszym kolegom, przyjacio-
łom, wszystkim. Nigdy nie bójcie się być wielkoduszni względem Chrystusa. 
To się opłaca! Wychodzić i iść odważnie i z wielkodusznością, aby każdy czło-
wiek mógł spotkać Pana.

Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na spotkanie na najbliższy Światowy 
Dzień Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, w Polsce. Przez matczyne wstawiennic-
two Maryi prośmy o światło Ducha Świętego na drogę, która nas poprowadzi 
ku temu nowemu etapowi radosnego świętowania wiary i miłości Chrystusa.

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 
(Castel Gandolfo, 15 sierpnia 2013 r.)23 

Każde «tak» powiedziane Bogu jest krokiem ku niebu

Drodzy Bracia i Siostry!
Na zakończenie tej Mszy św. zwróćmy się do Najświętszej Maryi Panny, 

odmawiając modlitwę Anioł Pański. Droga Maryi do nieba rozpoczęła się od 

23 „L’Osservatore Romano” 34(2013) nr 10, 54.
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