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W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty kontynuuje rozważania na temat modlitwy.

Jezus dał wzór modlitwy nieustannej, praktykowanej wytrwale. Ciągły dialog z Ojcem leży u
podstaw całej Jego misji. Ewangelie przytaczają również Jego zachęty do uczniów, by modlili się
niestrudzenie. Nasz Ojciec dobrze wie, czego nam potrzeba; naleganie nie służy informowaniu i
przekonywaniu Go, lecz umocnieniu w nas pragnienia i oczekiwania. Przypowieści o natrętnym
przyjacielu, o wdowie szukającej pomocy u sędziego, o faryzeuszu i celniku w świątyni, pokazują,
że kto puka do drzwi Bożego serca z wiarą i wytrwałością nie będzie zawiedziony; że wiara nie
jest porywem chwili, ale mężną predyspozycją, by przyzywać Boga, nawet by „spierać się” z Nim,
nie tracąc nadziei w obliczu zła i niesprawiedliwości; że Bóg nie słucha modlitwy pysznych,
natomiast wysłuchuje modlitwy pokornych (por. Łk 18, 9-14).

Nauka Ewangelii jest jasna: zawsze trzeba się modlić, nawet gdy wszystko wydaje się daremne,
gdy Bóg zdaje się nie słuchać, a wiara może jawić się jako iluzja i bezowocny trud. Praktykowanie
modlitwy oznacza również akceptację tego trudu. W tych nocach wiary modlący się człowiek nigdy
nie jest sam. Jezus bowiem nie jest jedynie świadkiem i nauczycielem modlitwy. On przyjmuje nas
w swojej modlitwie, abyśmy mogli modlić się w Nim i przez Niego. Jan przytacza następujące
słowa Pana: „O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony
chwałą w Synu” (14, 13).

Chrystus jest dla nas wszystkim, także w naszym życiu modlitwy. Święty Augustyn potwierdził to
pouczającymi słowami: Jezus „modli się za nas jako nasz Kapłan; modli się w nas, bo jest Głową
Ciała, którym jesteśmy, a modlimy się do Niego, bo jest naszym Bogiem. Rozpoznajmy więc w
Nim nasze głosy, a Jego głos w nas samych”.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. Oggi in Polonia si celebra la Festa Nazionale dell’Indipendenza.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/11/11/udienzagenerale.html


Mentre ringraziamo il Signore della storia per il dono della libertà nazionale e personale, viene in
mente quanto San Giovanni Paolo II insegnava ai giovani: “Essere veramente liberi non significa
affatto fare tutto ciò che mi piace, o ciò che ho voglia di fare. (…) Essere veramente liberi significa
usare la propria libertà per ciò che è un vero bene. (…) Essere veramente liberi significa essere
un uomo di retta coscienza, essere responsabile, essere un uomo «per gli altri»” (Lettera ai
giovani, 13). Il Signore benedica tutti i polacchi, donando pace e prosperità!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś w Polsce przypada Narodowe Święto Niepodległości. Gdy
dziękujemy Panu historii za dar wolności, przychodzi na myśl to, czego św. Jan Paweł II uczył
młodych: być wolnym, „to znaczy: umieć używać swej wolności w prawdzie (…). Być prawdziwie
wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Być wolnym to
znaczy być człowiekiem prawego sumienia i czynić to, co jest prawdziwym dobrem, to być
«człowiekiem dla drugich»” (List do młodych, 13). Niech Pan udzieli wszystkim Polakom
błogosławieństwa pokoju i pomyślności!
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