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W minionych tygodniach wspólnie zastanawialiśmy się, w świetle Ewangelii, jak uzdrowić świat
cierpiący na chorobę, którą uwydatniła i podkreśliła pandemia. Przemierzyliśmy drogi godności,
solidarności i pomocniczości, które są niezbędnymi sposobami promowania ludzkiej godności i
dobra wspólnego. Jako uczniowie Jezusa postanowiliśmy iść Jego śladami, podejmując opcję na
rzecz ubogich, troskę o wspólny dom i rewidując sposób korzystania z dóbr. Pośród trapiącej nas
pandemii zgłębialiśmy zasady nauki społecznej Kościoła, pozwalając kierować się wiarą, nadzieją
i miłością. Pragniemy nadal iść razem, „patrząc na Jezusa” (Hbr 12,2), który zbawia i uzdrawia
świat. Jezus, który odnawia i dokonuje pojednania wszelkiego stworzenia (por. 2 Kor 5, 17; Kol 1,
19-20), daje nam dary potrzebne do tego, by kochać i uzdrawiać tak, jak On potrafił to czynić (por.

Łk 10, 1-9; J 15, 9-17), by otoczyć troską wszystkich, niezależnie od rasy, języka czy narodu.
Możemy odrodzić społeczeństwo i nie powracać do tak zwanej „normalności” – tej normalności,
która była chora na niesprawiedliwość, nierówności i degradację środowiska. Normalnością, do
której jesteśmy powołani, jest królestwo Boże, gdzie „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię” (Mt 11, 5). Dlatego, aby wyjść z pandemii, musimy znaleźć lekarstwo nie tylko na

koronawirusa, ale także na wielkie wirusy ludzkie i społeczno-ekonomiczne. Zawierzmy ten proces
uzdrowienia opiece Dziewicy Maryi. Niech Ta, która nosiła w swoim łonie Jezusa, pomaga nam
być ufnymi. Ożywieni Duchem Świętym, będziemy mogli pracować razem dla królestwa, które
Chrystus rozpoczął na tym świecie: królestwa światłości pośród ciemności, sprawiedliwości pośród
tak wielu zniewag, radości pośród tak wielu cierpień, uzdrowienia i zbawienia pośród chorób i
śmierci.
Santo Padre:
Saluto cordialmente i polacchi. Cari fratelli e sorelle, stiamo per entrare nel mese di ottobre,
tradizionalmente dedicato alla Madonna del Rosario. Siate fedeli alla vostra consuetudine di
pregare il rosario nelle vostre comunità e, soprattutto, nelle famiglie. Meditando ogni giorno i
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misteri della vita di Maria alla luce dell’opera salvifica del suo Figlio, fateLa partecipe delle vostre
gioie, delle vostre preoccupazioni e dei momenti di felicità. Per le sue mani Dio vi benedica!
Speaker:
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, wchodzimy w miesiąc październik,
tradycyjnie poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Bądźcie wierni waszemu zwyczajowi modlitwy
różańcowej w waszych wspólnotach, a szczególnie w rodzinach. Rozważając każdego dnia w
tajemnice życia Maryi w świetle zbawczego dzieła Jej Syna, pozwólcie Jej uczestniczyć w
waszych radościach, w waszych troskach i w chwilach szczęścia. Niech przez Jej ręce Bóg wam
błogosławi!
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