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Speaker:
Drodzy bracia i siostry, dzisiaj rozpoczynamy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Idziemy
za Panem Jezusem, który na początku swojej posługi usunął się na pustynię, gdzie modlił się i
pościł, i był kuszony przez diabła. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o duchowym znaczeniu
pustyni. Jest ona miejscem ciszy, oderwania się od otaczającego nas zgiełku. To czas milczenia,
by uczynić w duszy miejsce dla Słowa Bożego. Pan Jezus usuwał się każdego dnia na miejsca
osobne, by się modlić (por. Łk 5, 16). Nauczył nas, jak szukać Ojca, który przemawia w milczeniu.
Codziennie jesteśmy zalewani pustymi słowami, reklamami, kłamliwymi przekazami. Odróżnijmy
od nich głos Boga, który do nas mówi, głos dobra i sumienia. Znajdźmy czas na modlitwę,
czytanie Pisma Świętego, zrezygnujmy z rzeczy zbędnych i próżnych. Pustynia jest miejscem
wyboru tego, co istotne, miejscem samotności. Dostrzeżmy w Wielkim Poście ludzi samotnych,
starszych, opuszczonych, ubogich, odrzuconych. Podajmy im pomocną dłoń. Idźmy za Jezusem,
by zakosztować daru Jego Paschy i mocy Bożej miłości. W Jego obecności nasze duchowe
pustynie zakwitną wiosną, sprawiając, że pąki i rośliny zakiełkują nagle także na pustkowiu.
Pamiętajmy, że wejście na pustynię z Chrystusem otwiera przed nami drogę, która prowadzi ze
śmierci do życia.
Santo Padre:
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci ricorda la realtà
della nostra esistenza terrena: “Ricordati che sei polvere”, e ci esorta: “Convertitevi, e credete al
Vangelo”. Possa la Quaresima ravvivare in voi il desiderio di vivere nella Parola di Dio e nella
speranza della Risurrezione. La preghiera, il digiuno e l’elemosina vi aiutino nella conversione del
cuore e vi preparino a vivere il Triduo Pasquale: il mistero della passione, morte e risurrezione di
Cristo. Di cuore vi benedico.
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Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Liturgia Środy Popielcowej uświadamia nam realizm
naszej ziemskiej egzystencji: „Pamiętaj, że jesteś prochem”, i wzywa: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. Niech czas Wielkiego Postu ożywi w was pragnienie życia słowem Bożym i
nadzieją zmartwychwstania. Modlitwa, post i jałmużna niech pomogą wam w nawróceniu serc i
przygotują was do przeżywania Triduum Paschalnego: tajemnicy męki, śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa. Z serca wam błogosławię.
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