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Pandemia wyraźnie pokazała, jak bardzo jesteśmy bezradni, a równocześnie jak bardzo jesteśmy
powiązani ze sobą nawzajem. Ujawniła też choroby społeczne, z którymi trzeba się zmierzyć.
Jedną z nich jest wypaczona wizja osoby, pomijająca jej godność i charakter relacyjny. Takie
przedmiotowe ujęcie podsyca indywidualistyczną i agresywną kulturę odrzucenia, która czyni z
człowieka dobro konsumpcyjne. Tymczasem Bóg tworzył nas na swój obraz i podobieństwo (por.
Rdz 1, 27), nie jako przedmioty, ale jako osoby miłowane i zdolne do kochania. W ten sposób
nadał nam wyjątkową godność, zapraszając nas do życia w komunii z Nim, z naszymi siostrami i
braćmi, w poszanowaniu całego stworzenia. Świadomość godności każdej istoty ludzkiej ma
poważne następstwa społeczne, gospodarcze i polityczne. Postrzeganie swego brata i całego
stworzenia jako daru otrzymanego z miłości Boga, budzi postawę wrażliwości, troski i zdumienia.
W ten sposób człowiek wierzący, widząc w bliźnim brata, a nie obcego, podchodzi do niego ze
współczuciem i empatią, a nie z pogardą czy wrogością. Podczas gdy podejmowane są wysiłki,
mające na celu opanowanie wirusa, który atakuje wszystkich bez różnicy, wiara zachęca nas do
poważnego i aktywnego zaangażowania się w przeciwdziałanie obojętności wobec pogwałcenia
ludzkiej godności. Oby Pan „przywrócił nam wzrok”, byśmy na nowo odkryli, co to znaczy być
członkiem rodziny ludzkiej. I oby to spojrzenie przekładało się na konkretne działania pełne
współczucia i szacunku dla każdej osoby.

 

Santo Padre:

Saluto cordialmente i fedeli polacchi. In particolare, accompagno spiritualmente le centinaia di
pellegrini che da Varsavia, Cracovia e da altre città si recano a piedi al Santuario della Madonna
Nera. Questo pellegrinaggio, fatto con cautela a causa della pandemia, sia per tutti tempo di
riflessione, di preghiera e di fraternità nella fede e nell’amore.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/8/12/udienzagenerale.html


Il 15 agosto cade il centenario della storica vittoria dell’esercito polacco, chiamata “Miracolo sulla
Vistola”, che i vostri avi attribuirono all’intervento di Maria. Oggi la Madre di Dio aiuti l’umanità a
sconfiggere il coronavirus, e a voi, alle vostre famiglie e al popolo polacco assicuri copiose grazie.
Vi benedico di cuore!

 

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich wiernych. W szczególny sposób towarzyszę w myślach i
modlitwie setkom pielgrzymów, którzy z Warszawy, Krakowa i z innych miast w Polsce wędrują
pieszo na Jasną Górę, do Sanktuarium Czarnej Madonny. Ta pielgrzymka, odbywana z należytą
ostrożnością, konieczną w sytuacji pandemii, niech będzie dla was wszystkich czasem refleksji,
modlitwy i braterstwa w wierze i w miłości.

15 sierpnia przypada stulecie historycznego zwycięstwa wojsk polskich, zwanego „Cudem nad
Wisłą”, które wasi przodkowie przypisywali interwencji Maryi. Dzisiaj niech Matka Boża pomoże
ludzkości zwyciężyć koronawirusa, a wam, waszym rodzinom i całemu narodowi polskiemu niech
zapewni obfitość łask. Z serca wam błogosławię!
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