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Apostoł Paweł Listem do Galatów wprowadza nas w wielką nowość wiary. Wiara otwiera nas na
„nowe życie”, które otrzymaliśmy wraz ze Chrztem świętym, i czyni nas dziećmi Bożymi. Nie
żyjemy już w niewoli lęku i grzechu, ale w wolności dzieci Bożych. Wolność ta bynajmniej nie jest
„zachętą do hołdowania ciału” (Ga 5, 13), nie jest życiem libertyńskim, według ciała, instynktu,
indywidualnych zachcianek i egoistycznych popędów. Przeciwnie, wolność Jezusowa prowadzi
nas do tego, byśmy – jak pisze Apostoł – „służyli sobie wzajemnie” (tamże). Innymi słowy
prawdziwa wolność w pełni wyraża się w miłości. Po raz kolejny stajemy wobec paradoksu
Ewangelii: jesteśmy wolni, gdy służymy; odnajdujemy się w pełni, gdy dajemy siebie; posiadamy
życie, jeśli je tracimy (por. Mk 8, 35).
To miłość Chrystusa nas wyzwoliła i to miłość nadal wyzwala nas z najgorszej niewoli, jaką jest
niewola naszego ego. Zatem wolność wzrasta wraz z miłością. Jednak nie mówimy tu o
namiętności, która szuka jedynie tego, co nam odpowiada, ale o miłości, którą widzimy w
Chrystusie – o miłosierdziu: to jest miłość, która jest naprawdę wolna i wyzwalająca. Jest to
miłość, która jaśnieje w bezinteresownej służbie, na wzór Jezusa, który umywa nogi swoim
uczniom i mówi: „Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15).
Tylko wolność kierowana miłością wyzwala innych i nas samych, umie słuchać bez narzucania,
umie kochać nie zmuszając, buduje, a nie niszczy, nie wykorzystuje innych dla własnej wygody i
czyni im dobro, nie szukając własnej korzyści.
Nasza wolność rodzi się z miłości Boga i wzrasta w miłosierdziu.
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Santo Padre:
Saluto cordialmente i polacchi qui presenti. Cari fratelli e sorelle, dopodomani ricorre la memoria
liturgica di San Giovanni Paolo II. Alla sua protezione affido voi, le vostre famiglie e l’intero popolo
polacco. Abbiate sempre nella memoria quanto vi ha detto: «“Chi ci separerà… dall'amore di
Cristo?”. (…) Siate vigilanti, affinché nulla vi separi da quest'amore: nessun falso slogan, nessuna
ideologia errata, nessun cedimento alla tentazione di scendere a compromessi con ciò che non è
da Dio. Respingete tutto ciò che distrugge e indebolisce la comunione con Cristo» (2.06.1997). Vi
benedico di cuore!
Speaker:
Serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków. Drodzy bracia i siostry, pojutrze przypada
liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Jego opiece zawierzam was, wasze rodziny i cały
naród polski. Zawsze miejcie w pamięci to, co wam powiedział: „«Któż nas maże odłączyć od
miłości Chrystusowej?». (…) Bądźcie czujni, aby was nic od tej miłości nie odłączyło. Żadne
fałszywe hasła, błędne ideologie ani pokusa pójścia na kompromis z tym, co nie jest z Boga.
Odrzućcie wszystko, co tę jedność niszczy i osłabia” (2.06.1997). Z serca wam błogosławię!
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