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W naszym cyklu katechez o modlitwie spotykamy dziś króla Dawida. Jego historia zaczyna się na
wzgórzach wokół Betlejem, gdzie pasł stado swego ojca, Jessego. Był pasterzem: człowiekiem,
który opiekuje się zwierzętami, broni ich, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo, zapewnia im
utrzymanie. Kiedy Dawid, z woli Bożej, musi zatroszczyć się o lud, nie będzie podejmował działań
znacznie różniących się od tych wspominanych. Kiedy jednak prorok Nathan wypomniał mu jego
bardzo ciężki grzech (por. 2 Sm 12, 1-15), Dawid natychmiast zrozumiał, że był złym pasterzem
ludu, że ograbił innego człowieka z jedynej owcy, którą on miłował, że nie był już pokornym sługą,
ale człowiekiem chorym na władzę, kłusownikiem, który zabija i rabuje. Drugą cechą
charakterystyczną Dawida jest jego poetycka dusza. Jest osobą wrażliwą, kochającą muzykę i
śpiew. Świat ukazujący się jego oczom nie jest milczącą sceną: jego wzrok obejmuje większą
tajemnicę, która kryje się za gmatwaniną rzeczy. Modlitwa rodzi się właśnie stąd: z przekonania,
że życie jest zdumiewającą tajemnicą, która rozbudza w nas wdzięczność, uwielbienie, czy też
lamentacje i błaganie. Święty i grzesznik, prześladowany i prześladowca, ofiara i oprawca. Dawid
był tym wszystkim. W jego życiu jest tylko jedna nić przewodnia, nadająca jedność wszystkiemu:
jego modlitwa. Ten głos nigdy nie gaśnie. Jest to zawsze ta sama modlitwa, niezależnie od tego,
czy przybiera ona ton radości, czy też skargi, zmienia się tylko melodia. Czyniąc w ten sposób
Dawid uczy nas, aby wszystko wchodziło w dialog z Bogiem: zarówno radość jak i wina, miłość jak
i cierpienie, przyjaźń a także choroba. Wszystko może stać się słowem skierowanym do Boga,
który zawsze nas słucha.Dawid, który zaznał samotności, w istocie nigdy nie był sam! I w gruncie
rzeczy to właśnie jest moc modlitwy: może ona zapewnić relację z Bogiem, który jest prawdziwym
towarzyszem drogi człowieka pośród tysięcy życiowych trudności.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, stiamo entrando nel periodo di vacanze.
Malgrado tutte le misure di sicurezza legate alla minaccia del contagio di corona-virus, sia questo
un sereno tempo di riposo, di godimento della bellezza del creato e di rafforzamento dei legami
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con gli uomini e con Dio. Seguendo l’esempio di Davide, preghiamo il Signore nel bene e nel
male, e lodiamolo per ogni grazia che riceviamo dal suo cuore pieno dell’amore per noi. La sua
benedizione vi accompagni sempre!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, wchodzimy w okres wakacji.
Pomimo wszystkich środków bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem zarażenia korona-
wirusem, niech to będzie spokojny czas odpoczynku, korzystania z piękna natury i umacniania
więzi z ludźmi i z Bogiem. Idąc za przykładem Dawida, módlmy się do Pana w chwilach dobrych i
złych, i chwalmy Go za każdą łaskę, jaką otrzymujemy z Jego Serca pełnego miłości dla nas. Jego
błogosławieństwo niech wam zawsze towarzyszy!
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