
The Holy See

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKAAUDIENCJA GENERALNABiblioteka Pałacu
Apostolskiego
Środa, 1 kwiecień 2020 r.[Multimedia]

 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, pragniemy dzisiaj przybliżyć sobie szóste błogosławieństwo Pana Jezusa z
Kazania na Górze: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Każdy z nas
chciałby zapewne nawiązać osobistą relację z Bogiem. Jak to uczynić?  Wspomniane
błogosławieństwo przypomina, że kontemplacja Boga domaga się przede wszystkim wejścia w
głąb samego siebie i uczynienia w sercu miejsca dla Boga. Nieodzowna jest przy tym czystość
duszy. Jest ona wynikiem procesu, który zakłada wyrzeczenie się zła i wyzwolenie, które w Biblii
nazywa się obrzezaniem serca. Pozwala ono nawiązać szczególną relację z Bogiem. Polega ona
na poddaniu się natchnieniom Ducha Świętego i pragnieniu prowadzenia przez Niego. Jest to
droga wiodąca do wizji uszczęśliwiającej „oglądania Boga” i eschatologicznej wizji radości
Królestwa Niebiskiego. Ta relacja pozwala także rozumieć plany Bożej Opatrzności dotyczące
naszego życia, rozpoznawać obecność Boga w sakramentach, w braciach, w tym, co przez Niego
stworzone. Rozważane błogosławieństwo zaprasza nas do poważnej pracy nad sobą. Niech
dzięki niej uda się nam poznać obecność Boga w naszym życiu, odczuć Jego bliskość i doznać
pokoju, który wlewa w nasze serca.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi. Fratelli e sorelle, l’uomo di oggi scorge i segni di morte divenuti più
presenti sull’orizzonte della civiltà. Vive sempre più nella paura, minacciato nel nucleo stesso della
sua esistenza. Quando vi sentirete in difficoltà, il vostro pensiero corra allora a Cristo: sappiate
che non siete soli. Egli vi accompagna e mai delude. In questi giorni difficili che stiamo vivendo, vi
incoraggio ad affidarvi alla Divina Misericordia e all’intercessione di San Giovanni Paolo II, alla
vigilia del 15° anniversario della sua morte. Di cuore vi benedico.
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Serdecznie pozdrawiam Polaków. Bracia i siostry, współczesny człowiek dostrzega znaki śmierci,
które na horyzoncie cywilizacji stały się bardziej obecne. Coraz bardziej żyje w lęku, zagrożony w
samym rdzeniu swojej egzystencji. Gdy będzie wam trudno, niech myśl wasza biegnie ku
Chrystusowi: wiedzcie, że nie jesteście sami. On wam towarzyszy i nigdy nie zawodzi. W tych
trudnych dniach, które przeżywamy, zachęcam was do zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu i
wstawiennictwu św. Jana Pawła, w przededniu 15. rocznicy jego śmierci. Z serca wam
błogosławię.
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