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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, przyjrzyjmy się dzisiaj Panu Jezusowi, jako człowiekowi modlitwy. Swoją
misję rozpoczyna On od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Włącza się w
modlitwę pokutną ludzi, którzy przyjmowali chrzest, gdyż uznawali się grzesznikami. Jako Syn
Boży staje na czele wszystkich, którzy mają świadomość grzechu, mają poczucie utraty kontaktu z
Bogiem, nie modlą się, czują się odrzuceni i niegodni, by przekroczyć próg świątyni. Podczas
chrztu Pana Jezusa, głos z nieba ogłasza: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie” (Łk 3, 22). Te słowa uświadamiają nam tajemnicę Jezusa, że odwiecznie przebywa
On z Ojcem; gdy modli się, z mocą przepowiada Dobrą Nowinę, gdy czyni cudowne znaki, jak
również w godzinach męki i śmierci na Krzyżu. W dniu Pięćdziesiątnicy, dzięki łasce Ducha
Świętego, modlitwa Pana Jezusa stała się modlitwą wszystkich ochrzczonych. On sam wyjednał
dla nas ten dar, i zachęca nas, byśmy modlili się tak, jak On się modlił. Dlatego w przeciwnościach
życia, zwłaszcza, gdy rodzi ono w nas poczucie pustki, bezsensu, grzeszności, odrzucenia,
błagajmy Boga, aby modlitwa Pana Jezusa stała się także naszą, by przenikała nas świadomość,
że jesteśmy przez Niego miłowani, że jesteśmy Jego dziećmi i Jego radością.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Il 22 ottobre scorso abbiamo celebrato la memoria
liturgica di San Giovanni Paolo II, in questo anno centenario della sua nascita. Egli ha sempre
esortato ad un amore privilegiato per gli ultimi e gli indifesi e per la tutela di ogni essere umano,
dal concepimento fino alla morte naturale. Per intercessione di Maria Santissima e del Santo
Pontefice polacco, chiedo a Dio di suscitare nei cuori di tutti il rispetto per la vita dei nostri fratelli,
specialmente dei più fragili e indifesi, e di dare forza a coloro che la accolgono e se ne prendono
cura, anche quando ciò richiede un amore eroico. Dio vi benedica!
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Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Minionego 22 października obchodziliśmy
liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał
on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego
papieża Polaka, proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych
braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie,
także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi!
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