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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie mówimy o modlitwie Mojżesza. Stając w obronie
uciśnionego ludu wybranego, jak pamiętamy, zabił Egipcjanina. W chwili, kiedy Bóg go powołuje
jest życiowym „bankrutem”. Przepadła jego kariera. Na pustyni Madian wypasa owce. Tam
również doświadczy obecności Boga, który objawi się jemu w płonącym krzewie. Otrzymuje
polecenie, by zatroszczył się o lud Izraela. W dialogu z Bogiem, Mojżesz przedstawia swoje
wątpliwości. Później pełen obaw będzie pytał Boga: dlaczego? Dlaczego mnie posłałeś? Dlaczego
chcesz wyzwolić ten lud? Rozmawiając z Bogiem twarzą w twarz, wstawia się za ludem,
usprawiedliwia jego postępowanie. Pełni rolę jakby „pomostu” między niebem a ziemią. W chwili,
gdy lud uczyni sobie bożka ze złota, błaga o litość: „Przebacz im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż
mię natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś” (Wj 32, 32). Jego modlitwa, to wstawiennictwo.
Dzisiaj jest ona udziałem świętych, którzy naśladując Pana Jezusa stają się „pomostami” między
Bogiem a Jego ludem. Niech w naszej modlitwie nie zabraknie wstawiennictwa za światem i
przekonania, że mimo jego zagubienia, zawsze należy on do Boga.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Oggi ricorre la memoria liturgica del Santo Fratello Albert
Chmielowski, protettore dei poveri. Egli aiutava i senzatetto e gli emarginati a ritrovare un posto
degno nella società. Avendo egli imitato l’esempio di San Francesco d’Assisi, viene chiamato il
“Poverello” polacco. Il motto della sua vita era: “Essere buono come il pane”. Seguiamolo
nell’amore fraterno, portando aiuto agli affamati, agli sconfitti della vita, ai poveri, ai bisognosi e
soprattutto ai senzatetto. Sia lodato Gesù Cristo.
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Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętego Brata
Alberta Chmielowskiego, opiekuna ubogich. Pomagał on bezdomnym i zmarginalizowanym
powracać do godnego życia w społeczeństwie. Na wzór świętego Franciszka z Asyżu nazywany
jest polskim „Biedaczyną”. Jego życiową dewizą było zawołanie: „Być dobrym jak chleb”.
Naśladujmy go w bratniej miłości, niosąc pomoc głodnym, zagubionym życiowo, ubogim,
potrzebującym, a zwłaszcza bezdomnym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
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