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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, modlitwa chrześcijańska jest darem Bożej łaski oraz naszą odpowiedzią,
jaką dajemy Bogu. Jest tajemnicą, która przenika naszą świadomość i podświadomość. Nie jest
łatwym zadaniem. Nie zawsze podczas modlitwy potrafimy myśleć do końca o Bogu. Pochłania
nas tak wiele spraw. Katechizm Kościoła wymienia cały szereg trudności, jakie przychodzi nam
niejednokrotnie pokonywać na modlitwie: zniechęcenie z powodu oschłości, smutek, że nie
wszystko potrafimy oddać Panu, poczucie niegodności, zwątpienie, bo Bóg ciągle milczy;
dochodzi także nasze zmęczenie, niekiedy senność. Mistrzowie duchowości, np. św. Ignacy z
Loyoli, czy św. Antoni Opat, twórca monastycyzmu chrześcijańskiego, podkreślają, że naszą
modlitwę powinna przenikać pokora, wytrwałość, zaufanie. Jest to nasza rozmowa z Bogiem, który
nad nami czuwa, chroni nas, prowadzi. Nie zniechęcajmy się trudnościami, modlitwa jest walką o
nasze zjednoczenie z Chrystusem. Chętnie rozmawiajmy z Panem, który doskonale nas zna i
zawsze widzi nasze zmagania.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi. Domani ricorre la memoria liturgica della Beata Maria Vergine di
Fatima e anche il 40°anniversario dell’attentato a San Giovanni Paolo II, qui in Piazza. Egli stesso
sottolineava con forza che doveva la vita alla Signora di Fatima. Questo evento ci rende
consapevoli che la nostra vita e la storia del mondo sono nelle mani di Dio. Al Cuore Immacolato
di Maria affidiamo la Chiesa, noi stessi e tutto il mondo. Chiediamo nella preghiera la pace, la fine
della pandemia, lo spirito di penitenza e la nostra conversione. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jutro przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Fatimskiej,
a także 40. rocznica zamachu na życie św. Jana Pawła II, tu na Placu. On sam podkreślał z
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głębokim przekonaniem, że swoje ocalenie zawdzięczał Fatimskiej Pani. To wydarzenie
uświadamia nam, że nasze życie i dzieje świata są zawsze w ręku Boga. Zawierzmy
Niepokalanemu Sercu Maryi Kościół, samych siebie i cały świat. Prośmy w modlitwie o pokój, o
ustanie pandemii, i o ducha pokuty i nasze nawrócenie. Z serca wam błogosławię.
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