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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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«tak» wypowiedzianego w Nazarecie, będącego odpowiedzią daną zwiastuno-
wi z nieba, który oznajmił Jej wolę Boga względem Niej. W rzeczywistości jest 
właśnie tak: każde «tak» powiedziane Bogu jest krokiem w kierunku nieba, ku 
życiu wiecznemu. Ponieważ tego chce Pan: aby wszystkie Jego dzieci miały ży-
cie w obfitości! Bóg chce nas wszystkich mieć u siebie, w swoim domu!

Niestety, docierają bolesne wiadomości z Egiptu. Pragnę objąć moją modli-
twą wszystkie ofiary i ich rodziny, rannych i wszystkich, którzy cierpią. Módl-
my się razem o pokój, dialog, pojednanie na tej drogiej ziemi i na całym świe-
cie: Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami! Wszyscy powiedzmy: Mary-
jo, Królowo Pokoju, módl się za nami!

Pragnę przypomnieć o 25. rocznicy ukazania się listu apostolskiego 
bł. Jana Pawła II Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety. Ten do-
kument zawiera bogate refleksje, które zasługują na to, by do nich powracać 
i je rozwijać; a u podstawy wszystkiego jest postać Maryi, gdyż ukazał się on 
z okazji Roku Maryjnego. Posłużmy się w naszej modlitwie słowami znajdują-
cymi się na końcu tego listu apostolskiego (por. n. 31): aby, rozważając biblij-
ną tajemnicę kobiety, streszczającą się w Maryi, wszystkie kobiety odnajdowały 
w niej same siebie i pełnię swego powołania, i aby w całym Kościele była coraz 
bardziej zgłębiana i lepiej rozumiana ogromna i ważna rola kobiety.

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 
(Watykan, 1 grudnia 2013 r.)24

Jakże piękny będzie dzień, w którym z mieczy 
powstaną lemiesze

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
Dzisiaj, w I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, to zna-

czy nową drogę ludu Bożego z Jezusem Chrystusem, naszym Pasterzem, który 
prowadzi nas w dziejach ku wypełnieniu się królestwa Bożego. Dlatego dzień 
ten ma szczególny urok, pozwala nam doświadczyć głębokiego poczucia sen-
su historii. Odkrywamy na nowo piękno tego, że wszyscy jesteśmy w drodze: 
Kościół, ze swoim powołaniem i misją, i cała ludzkość, narody, cywilizacje, kul-
tury, wszyscy idą ścieżkami czasu.

Ale dokąd idą? Czy istnieje wspólny cel? I co jest tym celem? Pan odpo-
wiada nam przez proroka Izajasza i mówi tak: «Stanie się na końcu czasów, że 
góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pa-
górki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: ‘Chodź-
cie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg 
swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami’» (2, 2-3). To mówi nam Izajasz o celu, 
do którego zmierzamy. Jest to powszechna pielgrzymka do wspólnego celu, któ-
rym w Starym Testamencie jest Jerozolima, gdzie wznosi się świątynia Pana, bo 
stamtąd, z Jerozolimy, pochodzi objawienie oblicza Boga i Jego prawa.

24 „L’Osservatore Romano” 35(2014) nr 1, 54.
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