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Speaker:

Jesteśmy w samym środku Wielkiego Tygodnia, który zaczyna się Niedzielą Palmową, a kończy
Niedzielą Wielkanocną. W Niedzielę Palmową Jezus był witany przez tłumy, które postrzegały w
nim króla przynoszącego pokój. Ludzie czekali na ten pokój, na wyzwolenie spod okupacji
rzymskiej, marzyli o pokoju społecznym, widzieli w Jezusie króla, który nakarmi tłumy. Jezus nigdy
nie mówił jednak o takim pokoju. Sposób działania Boga jest inny niż świata. „Pokój mój daję
wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” – mówi Jezus. Pokój, który daje nam w wydarzeniu
paschalnym nie jest zgodny ze strategiami świata, który wierzy, że można go osiągnąć przez siłę,
podbój i dominację. Taki pokój jest tylko przerwą między wojnami. Pokój Pański idzie drogą
łagodności i krzyża. Jest to branie odpowiedzialności za innych. Chrystus wziął na siebie nasze
zło. Jego pokój nie jest owocem kompromisu, ale daru z siebie. Dlatego też agresja zbrojna, jak
każda wojna, jest obrazą Boga, bluźnierczą zdradą Pana Paschy, przedkładaniem nad Jego
łagodne oblicze, oblicza fałszywego boga tego świata. Pragnąc pokazać różnicę między pokojem
świata i pokojem Chrystusa, warto przypomnieć znaną Legendę o Wielkim Inkwizytorze z Braci
Karamazow Fiodora Dostojewskiego. Mówi ona o Jezusie, który powróciwszy na ziemię został
uwięziony przez inkwizytora, reprezentującego logikę świata. Zarzuca on Jezusowi, że pozostawia
człowiekowi wolność, zamiast podporządkować go sobie siłą.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2022/4/13/udienzagenerale.html


 

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. Quest'anno celebrate in modo speciale la Settimana Santa e la
Pasqua: insieme a molti ospiti ucraini. La Pasqua è una festa di famiglia e voi, aprendo a loro le
vostre case, siete diventati loro famigliari. Anche se la maggior parte di essi celebrerà queste feste
una settimana più tardi, secondo la tradizione orientale, già ora tutti voi insieme contemplate il
Crocifisso, e aspettate la risurrezione di Cristo e la pace in Ucraina. Vi benedico di cuore.

 

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W tym roku obchodzicie Wielki Tydzień i Wielkanoc
w sposób szczególny: razem z wieloma gośćmi z Ukrainy. Wielkanoc to święta rodzinne, a wy,
otwierając im wasze domy, staliście się ich rodziną. Chociaż większość z nich, zgodnie z tradycją
wschodnią, będzie obchodzić te święta tydzień później, już teraz, wszyscy razem wpatrujecie się
w Ukrzyżowanego i oczekujecie na zmartwychwstanie Chrystusa, i pokój w Ukrainie. Z serca wam
błogosławię.
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