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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj kończymy cykl katechez na temat ewangelicznych błogosławieństw,
wypowiedzianych przez Pana Jezusa w Kazaniu na Górze. Ostatnie z nich zapowiada
eschatologiczną radość tych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Odrzucenie,
jakiego doznają z powodu Chrystusa, staje się przyczyną ich szczęścia i wspaniałej nagrody w
niebie, gdyż, jak powie Jezus w innym miejscu: „Cóż za korzyść stanowi dla człowieka zyskać
świat cały, a swoją duszę utracić?” (Mk 8,36). Prześladowani dla sprawiedliwości znaleźli wartość
większą niż świat, hołdujący bożkom, kompromisom, priorytetom, bogactwu. Także dzisiaj wielu
chrześcijan doznaje prześladowań w różnych regionach świata. Musimy modlić się, aby ich ucisk
ustał jak najszybciej. Okażmy tym naszym braciom i siostrom serdeczną bliskość. Wszyscy
jesteśmy jednym ciałem, a ci chrześcijanie są krwawiącymi członkami Ciała Chrystusa, którym jest
Kościół. Doświadczając odrzucenia, lekceważenia i prześladowań z powodu Chrystusa,
pamiętajmy, że te sytuacje najpełniej upodabniają nas do Ukrzyżowanego Pana, łącząc nas z
Jego męką i tajemnicą Królestwa Bożego.

Santo Padre:

Cari Polacchi, saluto cordialmente ognuno di voi e le vostre famiglie. Dopo domani inizieremo il
mese mariano, il mese di maggio. Rimanendo nelle case a causa della pandemia, sfruttiamo
questo tempo per riscoprire la bellezza di pregare il Rosario e la tradizione delle funzioni mariane.
In famiglia, oppure individualmente, in ogni momento fissate con lo sguardo il Volto di Cristo e il
cuore di Maria. La sua materna intercessione vi aiuti ad affrontare questo tempo di particolare
prova. Vi benedico di cuore.
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Drodzy Polacy, serdecznie pozdrawiam każdego z was i wasze rodziny. Pojutrze rozpoczniemy
maryjny miesiąc maj. Pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do
odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych. Z rodziną, bądź
indywidualnie, wpatrujcie się w każdej chwili w Oblicze Chrystusa i w serce Maryi. Niech Jej
matczyne orędownictwo pomoże wam przetrwać czas tej szczególnej próby. Z serca wam
błogosławię.
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