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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, w naszym cyklu katechez o modlitwie przyglądamy się dzisiaj,
Najświętszej Dziewicy Maryi, jako kobiecie modlitwy. Modli się ona, kiedy świat jeszcze jej nie zna,
jako prosta dziewczyna z Nazaretu, trwająca w ustawicznym dialogu z Bogiem. Dzięki temu
Niepokalanie poczęta Dziewica potrafi pokonać lęk, jest otwarta i dyspozycyjna: „Panie, niech się
stanie to, czego chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz”. Swoją modlitwą towarzyszy Panu Jezusowi
przez całe Jego życie, aż po śmierć i zmartwychwstanie. Jej naturalna intuicja kobieca zostaje
wywyższona przez jej wyjątkowe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Głos Boga prowadzi jej
serce i jej kroki tam, gdzie jest potrzebna jej obecność: jest na weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie
Pan Jezus uczyni pierwszy cud, jest na Kalwarii stóp Krzyża, jest w Wieczerniku z Apostołami.
Wszystko, co dzieje się wokół, wiedzie do jej serca, by zostało przeniknięte głębią jej dialogu z
Bogiem i przez nią przekształcone: czy to, gdy chodzi o dary Magów, czy też o ucieczkę do
Egiptu, aż po straszliwy Wielki Piątek męki Jej Syna. Od Maryi, Matki Bożej, uczmy się pokornej i
wytrwałej modlitwy, byśmy potrafili odczytywać i rozumieć wolę Bożą w naszym codziennym życiu.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Oggi in Polonia ricorre la memoria liturgica della Beata
Karolina Kόzka, vergine e martire. A sedici anni subì la morte per martirio in difesa della virtù della
castità. Con il suo esempio, ancora oggi indica, specialmente ai giovani, il valore della purezza, il
rispetto per il corpo umano e la dignità della donna. Affidatevi alla sua intercessione, perché vi
aiuti a testimoniare con coraggio le virtù cristiane e i valori evangelici. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj obchodzicie w Polsce liturgiczne
wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. To polska Maria Goretii.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/11/18/udienzagenerale.html


Jako 16-letnia dziewczyna poniosła śmierć męczeńską, broniąc ślubu czystości, który złożyła
Bogu. Swoim świętym życiem i śmiercią przemawia dzisiaj przede wszystkim do młodych, którzy
zmagają się w walce o czystość. (Mówi o wielkiej godności kobiety, osoby ludzkiej i ludzkiego
ciała.) Przypomina, że wierność sumieniu, składanym przyrzeczeniom, ma sens. Niech będzie
waszą patronką i orędowniczką w zmaganiach o wartości, dla których warto zapłacić nawet
najwyższą cenę. Z serca wam błogosławię.
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