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Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”.
(Bratysława, 14 września 2003 r.)*

Z Matką Jezusa przez życie
Na zakończenie Liturgii zechciejmy wszyscy raz jeszcze duchowo zgromadzić się u stóp krzyża Chrystusa i przyjmijmy od Niego wspaniały dar
– Jego Matkę, która od tamtej chwili stała się także Matką Kościoła.
Tak jak apostoł Jan, również i my przyjmujemy Ją w naszym domu
(por. J 19, 27), by uczyć się od Niej wewnętrznej gotowości słuchania
i owej postawy pokornej wielkoduszności w służeniu, która Ją wyróżnia
jako pierwszą uczennicę Pana. [...]
Modlitwa niedzielna z Papieżem.
(Rzym, 21 września 2003 r.)**
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1. Kontynuując moją duchową pielgrzymkę do sanktuarium w Pompejach, do którego, jeżeli Bóg pozwoli, udam się 7 października, chciałbym poświęcić dzisiejsze rozważanie tajemnicom różańca, nazywanym «tajemnicami
światła». Uzupełniają one tradycyjnie kontemplowane wydarzenia związane
z dzieciństwem, męką i chwałą Chrystusa o równie ważne wydarzenia z Jego
«życia publicznego» (por. Rosarium Virginis Mariae, 19).
Jest to czas, w którym Jezus mocą swojego słowa i swoich czynów
objawia w sposób pełny «oblicze» Ojca niebieskiego, zapoczątkowując swoje królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Chrzest w Jordanie, wesele
w Kanie, głoszenie Królestwa, przemienienie na górze Tabor i ustanowienie
Eucharystii – to chwile objawienia; to właśnie są tajemnice «światła», ukazujące blask Boskiej natury Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
2. Maryja w tych tajemnicach jest obecna jakby w tle. Z wyjątkiem
jednej – wesela w Kanie, gdzie rola «Matki Jezusa» jest decydująca. To Ona
bowiem wskazuje Synowi, że zabrakło wina; a kiedy On odpowiada, że nie
nadeszła jeszcze «Jego godzina», z macierzyńską troską nalega na Niego,
mówiąc do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5). Pokazuje tym samym, że lepiej niż ktokolwiek inny wyczuwa głębokie pragnienia
Jezusa. Ona zna Go «sercem», ponieważ od początku zachowuje i rozważa
w sercu każdy Jego gest i każde Jego słowo (por. Łk 2, 19. 51). Dlatego
Dziewica jest pierwszą i najważniejszą Nauczycielką modlitwy chrześcijań-
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