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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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