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Po długiej drodze duchowej poświęconej modlitwie, dziś rozpoczynamy nowy cykl katechez, w
których podejmiemy tematy, jakie św. Paweł proponuje w swoim Liście do Galatów. W Liście tym,
obok odniesień biograficznych pozwalających poznać nawrócenie i oddanie na służbę Jezusa
Chrystusa, Apostoł porusza również tematy bardzo ważne dla wiary, takie jak wolność, łaska i
chrześcijański sposób życia.

Galaci byli starożytnym ludem celtyckim, który przez wiele zmiennych kolei losu osiedlił się w
rozległym regionie Anatolii, ze stolicą w mieście Ancyra, dzisiejsza Ankara, stolica Turcji. Paweł
informuje jedynie, że z powodu choroby był zmuszony zatrzymać się w tym regionie
(por. Ga 4,13). Wiadomo jednak, że dzięki pracy ewangelizacyjnej udało mu się założyć kilka
małych wspólnot, rozproszonych po całym regionie Galacji.

Paweł pisze list, dostrzegając wielkie niebezpieczeństwo, gdy do tych Kościołów przeniknęli
chrześcijanie pochodzący z judaizmu, którzy zaczęli siać teorie sprzeczne z nauczaniem Apostoła.
Przyjmując je, Galaci musieliby wyrzec się swojej tożsamości kulturowej i wolności, aby
podporządkować się normom, przepisom i zwyczajom typowym dla Żydów. Galaci znaleźli się w
sytuacji kryzysowej, w niepewności czy mają słuchać i postępować zgodnie z tym, co głosił im
Paweł, czy nowych kaznodziejów, którzy go oskarżyli, że nie był prawdziwym apostołem.

Ta sytuacja nie jest daleka od doświadczeń, jakie wielu chrześcijan przeżywa w naszych czasach.
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Także dzisiaj nie brakuje kaznodziejów, którzy - zwłaszcza dzięki nowym środkom przekazu -
prezentują się jako prawdziwi „strażnicy prawdy” i wskazują na - według nich - najlepszy sposób
bycia chrześcijaninem, utożsamiany z pewnymi formami z przeszłości. Idąc za nauczaniem
apostoła Pawła z Listu do Galatów możemy zrozumieć, którą drogą powinniśmy podążać. Jest to
wyzwalająca i wciąż nowa droga Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, mi unisco nella preghiera a coloro che
sabato scorso, a Nowa Biała, hanno subito un grande incendio. Grazie a Dio non ci sono stati
morti. Chiediamo la grazia della consolazione, del sostegno e della solidarietà umana per coloro
che hanno perso le case e le proprietà. A voi qui presenti e ai vostri cari auguro un’estate serena,
vissuta alla presenza di Dio, nello Spirito Santo. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, jednoczę się w modlitwie z
tymi, którzy w minioną sobotę, w Nowej Białej zostali doświadczeni przez wielki pożar. Dzięki
Bogu, nie było ofiar śmiertelnych. Prośmy o łaskę pocieszenia, umocnienia i ludzkiej solidarności
dla tych, którzy stracili domy i gospodarstwa. Wszystkim wam, tu obecnym, i waszym najbliższym
życzę spokojnego lata, przeżywanego w obecności Boga, w Duchu Świętym. Z serca wam
błogosławię.
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