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« Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy » (Luc. 1, 46-47).
W raz z Maryją, Matką Jezusa, wielbimy Boga i radujemy się w Nim, « bo wejrzał na uniżenie
Służebnicy swojej » (Ibid. 1, 48) i wybrał Ją do współpracy w dziele naszego zbawienia. Dzięki
Niej, wielkie rzeczy uczynił Bóg Ojciec w Duchu Świętym przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Jej wielkoduszne fiat - « niech mi się stanie - otwarło niejako nową drogę historii, na której od
dwóch tysięcy lat Bóg Wcielony idzie wiernie z człowiekiem. Maryja, Matka Chrystusa i Matka
Kościoła, nieustannie wskazuje na tę Jego obecność, pomaga wciąż na nowo przyjmować ją,
rozważać w sercu i nią się radować. Wraz z Maryją dziękujemy Bogu za tych świadków Jego
obecności, którzy wyrośli z naszego pokolenia.
Wielbimy Go, wierząc, że z niego pochodzi ta moc, która pozwala słabym ludziom wytrwać w
miłości mimo ciężkich prób i doświadczeń. Niech przykład męczenników wyniesionych dzisiaj na
ołtarze, umacnia nasze życie religijne, naszą nadzieję i ufność. Niech stanie się oparciem dla
każdego, kogo trudna codzienność wystawia na pokusę zwątpienia i zniechęcenia. Obyśmy nie
przestawali czerpać od Chrystusa, Syna Maryi, tej mocy, która napełnia serce człowieka odwagą
wiary, ufnością w Bożą Opatrzność i miłością, mocniejszą od śmierci. Wielbimy Boga również za
wiarę, nadzieję i miłość tych dwojga wyznawców, którzy dziś dostąpili chwały ołtarzy: Reginy
Protmann i Edmunda Bojanowskiego. Ich całkowite oddanie w służbie Chrystusowi, Kościołowi i
człowiekowi, zwłaszcza potrzebującemu materialnego i duchowego wsparcia, stało się drogą
świadectwa o miłości Ojca, który jest w niebie. Dla nich samych stało się drogą świętości. Niech
ich świadectwo ożywia wrażliwość dzisiejszych uczniów Chrystusa na potrzeby innych. Niech
pobudza do bezinteresownej służby w duchu miłości Boga i bliźniego. Niech stanie się
drogowskazem dla wszystkich, którzy pragną świętości.
Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą
Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali
zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do
służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której
potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia.

2
Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija
ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

