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Speaker

Temat dzisiejszej katechezy brzmi: „Wszystko mieli wspólne”. Ten zapis z Dziejów Apostolskich
odnosi się do wspólnoty chrześcijańskiej, która rodzi się z wylania Ducha Świętego i rozwija się
dzięki zaczynowi dzielenia się między braćmi i siostrami w Chrystusie. Istnieje pewien dynamizm
solidarności, który buduje Kościół jako rodzinę Bożą, jako doświadczenie koinonii. To greckie
słowo oznacza „oddanie do wspólnego użytku”, „dzielenie się”, „przekazywanie, udział w czymś”.
W pierwotnym Kościele koinonia odnosi się przede wszystkim do uczestnictwa w Ciele i Krwi
Chrystusa, co przekłada się na braterską jedność, a zatem także na oddanie dóbr do wspólnego
użytku i zbieranie pieniędzy na składkę na rzecz Kościoła-matki w Jerozolimie (por. Rz 12,13; 2
Kor 8–9). Koinonia staje się nowym sposobem relacji między uczniami Pana. Więź z Chrystusem
ustanawia więź między braćmi, która zespala i wyraża się także w komunii dóbr materialnych.
Mocni wspierają słabych (por. Rz 15, 1) i nikt nie doświadcza ubóstwa, które poniża i oszpeca
ludzką godność. Konkretny przykład dzielenia się i wspólnoty dóbr pochodzi ze świadectwa
Barnaby: posiada on pole i sprzedaje je, aby przekazać dochody apostołom (por. Dz 4,36-37). Ale
obok jego pozytywnego przykładu pojawia się inny, negatywny: Ananiasz i jego żona Safira,
sprzedawszy kawałek ziemi, postanawiają przekazać tylko jedną część apostołom, a drugą
zatrzymać dla siebie (por. Dz 5, 1-2). Ta postawa – określona przez św. Jana Chryzostoma jako
prawdziwe „świętokradztwo” (Homilia na Dzieje Apostolskie, 12) – sprowadza na nich śmierć. Brak
szczerości w dzieleniu się oznacza bowiem kultywowanie hipokryzji, oddalenie od prawdy,
samolubstwo, gaszenie ognia wspólnoty i wprowadza w chłód śmierci wewnętrznej. Niech Pan
ześle na nas swego Ducha komunii, który jest niezbywalnym wyrazem natury Kościoła, czułej
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matki wszystkich, zwłaszcza najuboższych.

Santo Padre

Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il vostro pellegrinaggio a
Roma, alle tombe degli Apostoli e dei Santi, è un’opportunità per cogliere di nuovo la loro
testimonianza e imparare come vivere con dedizione a Cristo e ai fratelli nello spirito della
comunione d’amore. Anche voi date l’esempio di sensibilità e di generosità fraterna, attraverso i
concreti gesti di condivisione con coloro che sono in necessità. Il Signore vi benedica! Sia lodato
Gesù Cristo!

Speaker

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wasze pielgrzymowanie do
Rzymu, do grobów Apostołów i świętych, jest okazją, by ponownie przyjąć ich świadectwo i uczyć
się jak żyć z oddaniem Chrystusowi i braciom w duchu komunii miłości. Wy również dajcie
przykład braterskiej wrażliwości i hojności, przez konkretne gesty dzielenia się z potrzebującymi.
Niech Pan wam błogosławi! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
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