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Speaker:
Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy naszą katechezę na temat modlitwy. Księga Rodzaju
przedstawia nam historię patriarchy Jakuba, człowieka przebiegłego i na swój sposób
podstępnego, który, zdaje się w swoim życiu odnosić tylko sukcesy. On - powiedzielibyśmy
nowoczesnym językiem - jest człowiekiem, który „sam doszedł do wszystkiego”. Pewnego dnia
Jakub, wracając do swojej dawnej ojczyzny, zatrzymał się nad potokiem Jabbok. W tym miejscu,
gdy zapadł zmrok, nagle ktoś obcy go pochwycił i walczył z nim przez całą noc. W końcu Jakub
został pokonany, ugodzony przez swego przeciwnika w nerw kulszowy i od tej chwili zostanie
kaleką na całe życie. Ten tajemniczy zapaśnik dał mu nowe imię i swoje błogosławieństwo. W tej
walce Jakub zdał sobie sprawę, że spotkał samego Boga „twarzą w twarz”.
Zmaganie z Bogiem jest metaforą modlitwy. Tej nocy, ta długotrwała walka, zmieniła Jakuba. Bóg
objawił mu prawdę, że jest śmiertelny, kruchy i bezradny. To właśnie ten Jakub, kulejący i
osłabiony, ale z nowym sercem, otrzymuje od Boga błogosławieństwo. Wcześniej był człowiekiem
pewnym siebie i nieprzenikalnym dla łaski. Ale Bóg ocalił to, co było zagubione. Wszyscy możemy
przeżyć taką duchową noc, podczas której, walcząc z Nieznanym, doświadczymy własnej
ułomności. W tym właśnie momencie Bóg da nam nowe imię i obdarzy nas swoim
błogosławieństwem, zastrzeżonym dla tych, którzy pozwolili się Jemu przemienić.
Santo Padre:
Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Il mese di giugno, dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù, è
particolarmente sentito tra di voi. Al Cuore Divino, colmo di pace e di amore, possiamo affidare
tutte le inquietudini dei nostri cuori e il nostro amore imperfetto. Dal Cuore trafitto del Salvatore
sgorga, per l’Umanità intera, la fonte di ogni consolazione e l’oceano della Divina Misericordia.
Gesù, mite e umile di cuore, renda i nostri cuori simili al Suo! Vi benedico di cuore.
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Speaker:
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wiem, że miesiąc czerwiec jest Wam szczególnie
drogi, gdyż jest poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Boskiemu Sercu, napełnionemu
pokojem i miłością możemy powierzyć wszystkie niepokoje naszych serc, oraz naszą miłość
niedoskonałą. Z przebitego serca Zbawiciela wypływa dla całej Ludzkości, źródło wszelkiej
pociechy i ocean Bożego Miłosierdzia. Niech Jezus, cichy i pokornego serca, uczyni nasze serca
według serca Swego! Z serca Wam błogosławię.

©Copyright - Libreria Editrice Vaticana

