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Dzisiejsza katecheza poświęcona jest medytacji. Dla chrześcijanina „medytować”, to znaczy
stanąć przed wielką kartą Objawienia i zagłębić się w jej tajemnice, aby przyjąć ją w pełni i uczynić
swoją własną. Każda modlitwa człowieka ochrzczonego przechodzi przez wielką bramę, którą jest
Jezus Chrystus. Jeśli jakieś doświadczenie modlitwy daje nam pokój wewnętrzny, opanowanie
siebie lub jasność co do drogi, którą mamy podążać, to są to niejako uboczne skutki łaski modlitwy
chrześcijańskiej, będącej spotkaniem z Jezusem.

Termin „medytacja” miał na przestrzeni dziejów różne znaczenia. Także w obrębie
chrześcijaństwa odnosi się do różnych doświadczeń duchowych. „Metody rozmyślania są tak
zróżnicowane jak mistrzowie życia duchowego”. Wszystkie są ważne i godne praktykowania,
ponieważ mogą pomóc, aby doświadczenie wiary stawało się całkowitym aktem osoby. Starożytni
mawiali, że organem modlitwy jest serce, i w ten sposób tłumaczyli, że to cała osoba wchodzi w
relację z Bogiem. Katechizm precyzuje: „Rozmyślanie pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie,
pragnienie. Takie uaktywnienie jest konieczne do pogłębienia pewności wiary, pobudzenia
nawrócenia serca i umocnienia woli, by iść za Chrystusem” (n. 2708).

Oto zatem łaska modlitwy chrześcijańskiej: Chrystus nie jest daleko, lecz jest zawsze w relacji z
nami. Każda chwila ziemskiego życia Jezusa, dzięki łasce modlitwy i Duchowi Świętemu, może
stać się dla nas współczesną. Nie ma takiej karty Ewangelii, na której nie byłoby dla nas miejsca.
Medytacja, dla nas chrześcijan, jest sposobem na spotkanie z Jezusem, a w ten sposób na
odnalezienie siebie samych.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. Cari fratelli e sorelle, il 3 maggio celebrerete la solennità di Maria
Regina della Polonia. Fin dal diciassettesimo secolo il Popolo polacco attribuisce alla Madre di Dio
questo titolo, affidandosi alla sua materna protezione e impegnandosi a servire fedelmente la
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causa del Regno del suo Figlio. Memori dei voti che vostri padri hanno fatto a Jasna Góra, anche
in questi nostri difficili tempi seguite fedelmente il sempre attuale invito di Maria e “fate quello che
Gesù vi dirà!” (cf. Gv 2, 5). La sua benedizione accompagni ognuno e ognuna di voi, le vostre
famiglie e tutto il popolo polacco!

Speaker

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, 3 maja będziecie obchodzić uroczystość
Maryi Królowej Polski. Od siedemnastego wieku naród polski nadaje ten tytuł Matce Bożej,
oddając się w Jej matczyną opiekę i zobowiązując się do wiernej służby dla sprawy Królestwa Jej
Syna. Pamiętając o ślubach, jakie wasi ojcowie złożyli na Jasnej Górze, również w tych naszych
trudnych czasach podejmujcie zawsze aktualne zaproszenie Maryi i róbcie wszystko, co Jezus
wam powie. Jego błogosławieństwo nie towarzyszy każdemu i każdej z was, waszym rodzinom i
całemu narodowi polskiemu!
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