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Riassunto della catechesi:

Drodzy bracia i siostry! Wielokrotnie w dziejach Kościoła, wśród wiernych pojawiała się pokusa
praktykowania tak zwanego “chrześcijaństwa przeżyć wewnętrznych”, które nie uznaje
duchowego znaczenia publicznych obrzędów liturgicznych.

W tym kontekście należy pamiętać, że liturgia jest nie tylko modlitwą spontaniczną, ale jest czymś
więcej: jest przeżyciem, obecnością, spotkaniem oraz przypomnieniem, że Jezus Chrystus nie jest
ideą, czy uczuciem, ale żywą Osobą, a Jego Tajemnica - wydarzeniem historycznym.

Chrystus uobecnia się w Duchu Świętym poprzez znaki sakramentalne. Chrześcijaństwo bez
liturgii jest chrześcijaństwem bez Chrystusa. Chrystus staje się prawdziwie obecny i daje siebie
swoim wiernym nawet w najbardziej ogołoconym obrzędzie, takim jak ten, który niektórzy
chrześcijanie sprawowali i nadal odprawiają w miejscach uwięzienia lub w zaciszu domowym w
czasach prześladowań. Nie istnieje zatem duchowość chrześcijańska, która nie byłaby
zakorzeniona w celebracji świętych misteriów.

Chrystus jest Centrum i Protagonistą liturgii, a My wszyscy, w różnorodności darów i posług,
włączamy się w Jego działanie.

Życie jest powołane do tego, by stawać się ofiarą dla Boga, ale nie może się to dziać bez
modlitwy, zwłaszcza modlitwy liturgicznej.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/2/3/udienzagenerale.html


La liturgia della Chiesa è fonte della pietà e nutrimento della preghiera personale.

Anche dalla comune preghiera liturgica, quando siamo radunati attorno a Cristo, inizia la
realizzazione del comandamento dell’amore verso Dio e verso il prossimo, perché pregando gli
uni per gli altri ci aiutiamo reciprocamente e portiamo i pesi gli uni degli altri.

Vi benedico di cuore.

Speaker polacco:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.

Liturgia Kościoła jest źródłem pobożności i pokarmem dla modlitwy osobistej.

Także od wspólnej modlitwy liturgicznej, kiedy jesteśmy zgromadzeni wokół Chrystusa, zaczyna
się realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego, gdyż modląc się jedni za drugich, pomagamy
sobie wzajemnie oraz nosimy brzemiona jedni drugich.

Z serca Wam błogosławię.
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