
„Maryja godzi się na wybór Boży, aby z mocy Ducha Świętego stać się Matką Syna 
Bożego. Można powiedzieć, że ta zgoda na macierzyństwo jest nade wszystko owocem 
całkowitego oddania się Bogu w dziewictwie. Maryja przyjęła wybór na Matkę Syna 
Bożego, kierując się oblubieńczą miłością, która całkowicie poświęca, czyli „konsekru-
je” osobę ludzką Bogu. Mocą tej miłości Maryja pragnęła zawsze i we wszystkim być 
oddaną Bogu, żyjąc w dziewictwie. Słowa: „Oto Ja służebnica Pańska” dają wyraz temu, 
iż macierzyństwo swoje przyjęła i pojęła od początku, jako całkowite oddanie siebie, 
swojej osoby zbawczym zamierzeniom Najwyższego.”
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Załącznik 1

„Maryja wchodziła w sobie tylko właściwy sposób w to jedyne pośrednictwo 
„między Bogiem, i ludźmi”, którym jest pośrednictwo Człowieka-Jezusa Chrystusa. 
(…)W wypadku Maryi jest to pośrednictwo szczególne i wyjątkowe, oparte na „pełni 
łaski”, wyrażające się w pełnej gotowości „służebnicy Pańskiej”. Odpowiadając 
na tę wewnętrzną gotowość swej Matki, Jezus Chrystus przygotowywał Ją coraz bardziej 
do tego, aby „stała się matką ludzi w porządku łaski”.”
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Załącznik 2

„Ponieważ wy, drodzy młodzi, nie jesteście przyszłością, lecz Bożym teraz. On was 
zwołuje i wzywa was w waszych wspólnotach i miastach, by pójść w poszukiwaniu-
dziadków, dorosłych, aby stanąć na nogi i razem z nimi zabrać głos i spełnić marzenie, 
z jakim Pan was wymarzył.

Nie jutro, ale teraz, bo tam, gdzie jest wasz skarb, tam będzie również wasze serce 
(por. Mt 6,21); a to, co rozbudza waszą miłość, podbije nie tylko waszą wyobraźnię, 
ale obejmie wszystko. Będzie tym, co wam każe wstać rankiem i pobudzi was w chwi-
lach zmęczenia, co złamie wam serce i napełni was zadziwieniem, radością i wdzięczno-
ścią. Poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej, a to zadecyduje o wszystkim” 
(por. PEDRO ARRUPE, SJ, Nada es más práctico).

Fragment słów Papieża Franciszek wypowiedzianych podczas ŚDM 
w 2019 roku w Panamie:

Załącznik 3


