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Less Combes - Przemówienie na Anioł Pański
„Matka Boża z Góry Karmel”

Drodzy Bracia i Siostry!

(...) Również w tym roku mogę cieszyć się odpoczynkiem tutaj, w Dolinie Aosty, w domu, któ-
ry tak wiele razy gościł umiłowanego Jana Pawła II, i gdzie czuję się doskonale, rzeczywiście 
na wakacjach, w miejscu, w którym Stwórca obdarza nas świeżym powietrzem, daje przyno-
szące odpoczynek piękno, napełniające radością z życia.

Od razu zacząłem chłonąć te wspaniałe widoki alpejskie, pomagające pokrzepić ciało i du-
cha, a dzisiaj cieszę się z tego rodzinnego spotkania, ponieważ - jak powiedział biskup - nie jest 
to tłum, ale zgromadzenie, więcej - to rodzina wiernych. Pozdrawiam każdego z was, miesz-
kańców i urlopowiczów [...] Szczęśliwym zbiegiem okoliczności dzisiejsza niedziela przypa-
da 16 lipca, w dniu, w którym liturgia wspomina Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. 
Karmel, wysokie zbocze, wznoszące się nad wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego, 
dokładnie na wysokości Galilei, pełne jest naturalnych grot, które upodobali sobie eremici. 
Najbardziej znanym z tych Bożych ludzi był wielki prorok Eliasz, który w IX w. przed Chry-
stusem bronił wytrwale czystości wiary w jedynego i prawdziwego Boga przed wpływami 
bałwochwalczych kultów. Właśnie z inspiracji postacią Eliasza powstał kontemplacyjny zakon 
« karmelitów », rodzina zakonna, do której należą m.in. wielcy święci, jak Teresa z Avili, Jan 
od Krzyża, Teresa od Dzieciątka Jezus i Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein). Karmeli-
ci rozpowszechnili pośród ludu chrześcijańskiego nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny 
z góry Karmel, ukazując Ją jako wzór modlitwy, kontemplacji i poświęcenia Bogu.

Maryja bowiem jako pierwsza i w sposób niedościgniony uwierzyła i doświadczyła, 
że  Jezus, Słowo Wcielone, stanowi szczyt, kulminacyjny moment spotkania człowieka z Bo-
giem. Przyjmując w pełni Jego Słowo, « dotarła szczęśliwie na świętą górę » (por. kolekta ze 
wspomnienia) i żyje na zawsze z duszą i ciałem z Panem. Królowej z góry Karmel pragnę 
dzisiaj powierzyć wszystkie wspólnoty życia kontemplacyjnego rozsiane po całym świecie, 
w sposób szczególny z zakonu karmelitańskiego, pośród których wspomnę klasztor w Quart, 
znajdujący się  niedaleko stąd, a który odwiedziłem w tych dniach. Niech Maryja pomaga każ-
demu chrześcijaninowi spotkać Boga w modlitewnym milczeniu. 
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